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Бюджетът на ЕС за 2010 г. цели възстановяване
Европейската комисия прие предварителен проектобюджет от 139 млрд. EUR за 2010 г. Икономическото възстановяване е в центъра на разходите
за следващата година и предложението насочва най-големия дял от средствата (45%) към мерки за растеж и заетост - увеличение с 3,2% в сравнение с 2009 г. - за възстановяване на конкурентоспособността в Съюза. Средствата за основни програми, свързани с изследванията и енергетиката,
ще се увеличат с повече от 12%, а парите за кохезионна политика ще нараснат също - новите 12 членки на ЕС ще получат 52% от кохезионните и
структурните фондове. Всички бюджетни редове ще бъдат увеличени и ще достигнат общо 138,6 млрд. EUR в задължения (1,18% от БНД) и 122,3
млрд. EUR в плащания (1,04% от БНД).
Бюджетът има за цел мерки за предотвратяване на още по-рязък спад в икономиката. За изследвания и иновации ще бъдат отделени 6 млрд. EUR,
а 9 милиона граждани ще получат подкрепа чрез Европейския социален фонд.
62 млрд. EUR за работни места, инфраструктура, конкурентоспособност
Насочването на средства към проекти за запазване и създаване на работни места, за помощ за предприятия и за възстановяване на конкурентоспособността ще бъде главен приоритет за ЕС. Трансевропейските транспортни и енергийни мрежи ще получат 12,7% повече средства в сравнение с
2009 г., а Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) ще нарасне с 3,3% (0,5 млрд. EUR). 2010 г. ще бъде Европейската година за борба
с бедността и социалното изключване с бюджет от почти 20 млн. EUR и набор инициативи, планирани за всички държави-членки. Водещият сателитен навигационен проект на ЕС "Галилео" ще получи 8% допълнителни средства за втората година от провеждането си.
Най-големият дял от кохезионните средства отива за ЕС-12
Като част от 62 млрд. EUR за работни места и конкурентноспособност 49 млрд. EUR са отредени за кохезионни цели в ЕС-27. Тенденцията за постепенно отпускане на средства за държавите-членки, присъединили се към ЕС през 2004 и 2007 г., продължава. За първи път в историята ЕС-12 ще
получи най-големия дял (52%) от средствата по кохезионните и структурните фондове на ЕС.
Селскостопанската помощ за тези региони също ще се увеличи, като ще окаже истинско влияние поради факта, че сега ЕС-12 получават почти 20%,
11 млрд. EUR селскостопанска помощ. Благодарение на Общата селскостопанска политика (ОСП), общия пазар и по-високите пазарни цени, доходът на селските стопани в ЕС-12 сега е с 47% по-висок от дохода им преди присъединяването. Финансирането за природни ресурси в ЕС-27 е в
размер на 59 млрд. EUR и като част от него средствата за околна среда и развитие на селскостопанските райони ще нарасне с близо 2,5% до почти
15 млрд. EUR.
Втора фаза на финансиране за Европейския план за икономическо възстановяване
През април 2009 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията се споразумяха относно нуждата от свежи 5 млрд. EUR за финансиране на големи европейски проекти в областта на енергетиката и широколентовите инфраструктури и за посрещане на новите предизвикателства в селскостопанските райони, свързани с проверката на състоянието по ОСП. След първото вливане на 2,6 млрд. EUR през 2009 г. още 2,4 млрд. EUR ще бъдат
добавени към бюджета за 2010 г.
ЕС - по-безопасно място за всички
Частта от бюджета, която ще получи най-голямо увеличение на средствата (в съответствие със седемгодишното финансово планиране на ЕС), ще
представлява проекти за борба с престъпността, тероризма и за управление на миграционните потоци и ще бъде увеличена с 13,5%.
Източник
Представителство на ЕС в България
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Предложение на Комисията за борба със закъснелите плащания
Въз основа на ангажимент от Акта за малкия бизнес, Европейската комисия предложи нов политически подход за справяне с положението със
закъснелите плащания и предложи значителни промени в Директива 2000/35/EC за закъснелите плащания.
Комисията заяви, че публичните власти трябва да служат за пример и трябва - по правило -да плащат сметките си в рамките на 30 дни. Успоредно с
това, Комисията се ангажира да ускори плащането на стоки и услуги, а в редица случаи дори и да скъси времето за плащане в рамките на съществуващия законов срок.
Предложените промени отразяват важността на навременните плащания за бизнеса и особено за малките и средни предприятия:

 По правило, държавните органи трябва да плащат в рамките на 30 дни. В противен случай те ще трябва да заплатят лихва, обезщетение за
възстановяване на разходи и фиксиран процент обезщетение от 5% от дължимата сума, които започват да текат от първия ден на
закъснението. В някои строго определени случаи срокът за плащане може да бъде удължен.

 Свободата на договаряне ще бъде спазена при отношенията бизнес-бизнес, но в случай на закъснение фирмите ще имат право да предявят иск
за лихва за закъсняло плащане и обезщетение за възстановяване на разходи.

 Правилата за договори с явна злоупотреба са затегнати.
Това предложение е насочено към ускоряване на паричния поток на европейския бизнес, което е особено важно в периоди на икономически спад.
Също така цели улесняване на плавното функциониране на вътрешния пазар чрез премахване на бариерите, свързани с трансгранични търговски
сделки. Предложението на Комисията ще бъдe разгледанo от законодателните органи по процедурата за съвместно вземане решение. Ако бъде
одобрено, съществуващата Директива 2000/35/EC ще бъде преработена спрямо това предложение.
Повече информация относно предложението е достъпна на сайта на ГД Предприятия и промишленост: http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/
late_payments/index.htm
За повече информация относно Акта за малкия бизнес моля, вижте: http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm

Митниците: преходен период от 1ви юли 2009г. до 31 декември 2010г. за електронни обобщени декларации
Европейската комисия прие Регламент 273/2009 за определяне на преходен период от 1 юли 2009 г. до 31 декември 2010 г., по време на който търговците ще имат възможност, но няма да бъдат задължени да подават електронни обобщени декларации за въвеждане и напускане на стоки, които
влизат или напускат ЕС. Непредвидени забавяния възникнаха в процеса на прилагане на електронни обобщени декларации за въвеждане и напускане, така че не всички участници ще бъдат в състояние да представят тези декларации до 1 юли 2009г.
С цел повишаване на сигурността на международната търговия, ЕС въведе през 2006 г. задължението за търговците да предоставят предварително електронна информация на митническите власти, за да могат те да извършат компютъризиран анализ на риска въз основа на тази информация,
преди стоките да се представят на митницата.По време на преходния период стоки, които не са декларирани предварително, ще бъдат подлагани
на анализ на риска след като пристигнат или преди да напуснат.
Официален вестник на ЕС, Регламент 273/2009:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:091:0014:0015:EN:PDF
Повече информация относно сигурността на митниците можете да намерите на: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/
customs_security/index_en.htm
Повече информация за Митническия код на Общността и неговите условия за изпълнение може да намерите на сайта на ГД Данъци и митнически
съюз: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/community_code/index_en.htm

Нов "Еко-дизайн" регламент за намаляване консумацията на електроенергия
на външните електрозахранващи устройства
Европейската комисия наскоро прие нов регламент 278/2009 с цел подобряване енергийната ефективност на външните електрозахранващи устройства и намаляване загубите им на електроенергия с почти една трета до 2020 година. Спестените по този начин 9 тетрават часа биха били достатъчни да снабдят с енергия Литва за една година и ще намалят годишните емисии на СО2 с над три милиона тона.
Външните източници на захранване преобразуват енергията подадена от главния източник в такава с по-ниско напрежение, подходящо за уреди за
бита и офиса, като мобилни и безжични телефони, преносими компютри, модеми и др. Изискванията на този регламент се отнасят както за
„активната” ефективност, т.е., когато се захранва например лаптоп , който е в режим на работа, така и за консумацията на енергия „на празен ход”,
т.е., енергията, която устройството използва, когато компютърът не е включен. Тези изисквания ще влязат в сила на два етапа, през 2010 и 2011
година, и съответстват на международно признати критерии за ефективност, които са изградени на базата на модели със значително повишена
ефективност, сравнени с настоящия средностатистически модел.
Регламент 278/2009 е мярка за прилагане на Директива 2005/32/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране на
енергоемките продукти.
Изискванията за екопроектиране трябва да се определят от Комисията за енергоемки продукти, със значителен обем на продажби и търговия, имащи значително въздействие върху околната среда и значителен потенциал за неговото подобрение, без това да води до прекомерни разходи.
Официален вестник на ЕС, Регламент 278/2009 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0003:0010:EN:PDF
За повече информация относно Еко-дизайн на енергоемките продукти посетете сайта на ГД Енергетика http://ec.europa.eu/energy/efficiency/
ecodesign/eco_design_en.htm

Европейска интернет кампания посветена на МСП
Европейската комисия стартира нова интернет кампания, която ще се проведе от април до декември 2009г. Целите на кампанията са:

 тълкуване на Акта за малкия бизнес като средство за подобряване на регулаторните рамкови условия за МСП
 информиране на МСП относно подкрепящите мерки
 подобряване на общото ниво на комуникация с МСП
След това, от Euractive ще бъде разработено съдържание, свързано с европейски и национални МСП, което ще бъде разпространено чрез централния уебсайт на Euractive и локализирани национални уебсайтове в 12 избрани страни.
За повече информация: http://www.euractiv.com/en/enterprise-jobs
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Консултация за „Европейските МСП в издателския сектор в дигиталната ера: технологични и бизнес иновации”
Отдел „Медия” на Генерална дирекция "Информационно общество и медии" стартира инициативата "Европейски МСП издателства в дигиталната
ера: технологични и бизнес иновации", с цел да се извърши щателно разследване на текущото състояние на МСП издателствата, в частност препятствията, пред които са изправени и бъдещите възможности за развитие. Сегашната финансова криза и опасността от икономическа рецесия,
допълнително втвърдяват икономическата среда за МСП в издателския сектор и Европейската комисия възнамерява да наблюдава непрекъснато
основните тенденции в сектора и неговата бизнес среда. Събраната информация може да разкрие бизнес решения, така наречените най-добри
практики, които биха могли да служат като пример за целия сектор и да допринесат за неговото устойчиво развитие по време на трудни времена.
Крайният срок за отговор е 2 юни 2009г.
Он-лайн въпросник за консултации е на разположение на сайта "Your voice" : http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=epsme
Може да намерите и други консултации на “Your voice”: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Европейският парламент гласува в подкрепа на новите правила
а укрепване на европейския вътрешен енергиен пазар
Европейският парламент подкрепи новите правила за укрепване на европейския вътрешен енергиен пазар. Новото законодателство се очаква да
осигури на потребителите по-добра защита и предимството от най-ниските възможни цени на енергията, като дава на компаниите възможността да
се конкурират при равни условия. Основната цел на законодателния пакет е да създаде регулаторна рамка, нужна за да направи отварянето на
пазара напълно ефективно и да създаде единен европейски пазар на електроенергия и газ в интерес на постигането на възможно най-ниските цени
на енергията и по-добра сигурност за гражданите и промишлеността на Европейския съюз. Пакетът поощрява устойчивостта, като стимулира енергийната ефективност и гарантира, че и малките компании, по-специално тези, инвестиращи в областта на възобновяемата енергия, ще имат достъп
до енергийния пазар.
Гарантиране на лоялна конкуренция между компаниите от ЕС и трети страни е друга основна цел на новото законодателство. Очаква се, че Съветът официално ще одобри текста, приет днес от Парламента, в рамките на следващите няколко месеца.
За повече информация:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/622&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Въпроси и отговори за вота на Европейския парламент за Третия законодателен пакет за вътрешния енергиен пазар
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/176&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Нов Регламент за прилагането на Митническия код на Общността
Европейската комисия наскоро публикува нов Регламент ЕК 312/2009 за прилагането на Митническия код на Общността в Официалния вестник на
Европейския съюз.
Регламент ЕК 312/2009: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:098:0003:0023:EN:PDF
Уебсайт на ГД Данъци и митнически съюз: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

ЕК обсъжда новите искания за суспендиране на митата
Публикувани са новите искания за суспендиране на митата, чието обсъждане започва в Европейската комисия от месец май. Те могат да бъдат
консултирани на Интернет страницата на Агенция Митници www.customs.bg в рубриката Митническа тарифа - подрубрика Автономни мерки за суспендиране на митата. Одобрените искания ще се прилагат от 01.01.2010 г.
Български производители, които считат, че тези предложения ще накърнят икономическите им интереси, могат да подадат възражения, като използват формуляр, чийто образец се намира в същата подрубрика. Срокът за подаване на възражения по нови искания е до 1.06.2009 г, а по исканията
за продължаване на мерките за суспендирания - до 15.05.2009 г.
Коментари по исканията могат да бъдат направени до 15.06.2009 г. за нови искания и до 15.05.2009 г. за искания за продължаване на мерките. За
целта се използва формуляр за подаване на възражения.
Възраженията и коментарите по исканията за суспендиране на митата, придружени с необходимите мотивационни документи, се подават по факс:
02/9859 4062.

Пакет за опростяване на решенията за държавни помощи
Европейската комисия прие пакет за опростяване в областта на държавните помощи, който включва кодекс на най-добри практики и известие за
опростена процедура. Двата документа имат за цел да подобрят ефективността, прозрачността и предвидимостта на процедурите относно държавните помощи на всеки етап от разследването, като по този начин се насърчи доброволното сътрудничество между Комисията и държавите-членки
По-специално, в двата текста се предлага държавите-членки да засилят контактите си преди уведомяване за мерки за помощ с цел да отстранят
евентуални трудности на ранен етап в процеса; те включват и редица подобрени инструменти за планиране за разследването както на трудни, така
и на рутинни случаи. Приемането на пакета за опростяване представлява важна стъпка от програмата за реформи, оповестена от Комисията в
нейния План за действие относно държавните помощи от 2005 г. Опростената процедура има за цел да подобри разглеждането от Комисията на
рутинни случаи, като например тези, които ясно съответстват на съществуващите хоризонтални инструменти или практики на Комисията за вземане
на решения. Комисията желае да гарантира, че когато държавата-членка е подала изчерпателно уведомление, очевидно съвместимите помощи се
одобряват в рамките на един месец. За тази цел известието включва също примерен списък от мерки за помощ, включително и някои помощи за
МСП, помощи за опазване на околната среда, помощи за научноизследователска и развойна дейност, оздравителни и преструктуриращи помощи,
които по принцип са подходящи за опростено разглеждане.
Кодексът и известието могат да бъдат намерени на английски, френски и немски език на уебсайта на ГД Конкуренция. Версии и на други езици ще
има скоро. Моля, посетете: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/reform.html
За повече информация: често задавани въпроси
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/208&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Зелена светлина за Европейската комисия да преговаря за ново икономическо споразумение
за свободна търговия между ЕС и Канада
На 27 април 2009г. страните членки на Европейския съюз одобриха нов преговорен мандат за сключване на ново споразумение за икономически
обмен и свободна търговия между ЕС и Канада. Това споразумение ще се простира отвъд досегашните ангажименти на Световната търговска
организация и ще укрепи още повече силните двустранни търговски и инвестиционни взаимоотношения. През 2008 г. търговията със стоки и услуги
между ЕС и Канада надвиши 70 млрд. евро ,a общият фонд на инвестиции възлeзe на над 260 млрд. EUR.
ЕС изнася за Канада основно машини и оборудване, химикали, моторни превозни средства и части, транспортно оборудване, петрол, напитки и
храни. Основният износ на Канада за ЕС са химикали, транспортно оборудване, метали, минерали, машини, хартиени продукти и храни.
Очаква се преговорите, които ще бъдат водени от Европейската комисия, да започнат още на 6 май в Прага по време на срещата на върха между
ЕС и Канада.
За повече информация за търговските отношения между ЕС и Канада, моля, посетете уебсайта на ГД Търговия:
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/countries/canada/index_en.htm
Моля, вижте още уебсайта на Делегацията на Европейската комисия в Канада: http://www.delcan.cec.eu.int/

Европейският омбудсман открива публично обсъждане на Системата за ранно предупреждение на ЕК
Европейският омбудсман, проф. Никифорос Диамандурос, покани лица, компании, неправителствени организации, асоциации и други заинтересовани да участват в публично обсъждане, свързано с неговото разследване на „Системата за ранно предупреждение" (EWS) на ЕК. Тази
компютъризирана информационна система описва лица, фирми или други организации, за които се счита от европейските институции и органи, че
представляват заплаха за финансовите интереси на ЕС.
Всички европейски институции и органи могат да блокират или да прекратят договори или плащания към субекти, включени в някои от предупредителните категории на EWS.
През последните години, омбудсманът е получил няколко жалби относно EWS. През ноември 2008г., омбудсманът започна проверка в EWS, за да
разбере колко лица са регистрирани там и как участниците или кандидатите за участие в проекти на ЕС биват информирани, в случай че са били
включени в EWS. Омбудсманът също ще се информира как тези, изброени в тази система може да обжалват своята регистрация. Освен това, той е
повдигнал въпроса за потенциалната вреда, която евентуално включване в EWS може да нанесе на репутацията на засегнатите лица.
Комисията представи своето становище за това разследване през февруари 2009г. Омбудсманът подкани обществените коментари да се представят до 30 юни 2009г. на всеки от 23-те официални езика.
Поканата за представяне на коментари може да намерите на: http://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/en/3976/html.bookmark
Писмото на Омбудсмана за откриване на разследването ще намерите на: http://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/en/3673/
html.bookmark
Становището на Комисията ще намерите на: http://www.ombudsman.europa.eu/cases/correspondence.faces/en/3975/html.bookmark
За повече информация относно Европейския омбудсман: http://www.ombudsman.europa.eu/

Обществено допитване относно ефективността на подкрепа на иновациите: крайният срок е удължен
С цел да се получат максимален брой отговори на текущото обществено допитване относно ефективността на подкрепата на иновациите в Европа,
службите на Комисията са взели решение да се удължи крайния срок за участие до 31 май 2009г.
Общественото допитване се провежда с цел да се оцени ефективността и точността на съществуващите европейски инициативи за подкрепа на
иновациите, както и да проучи начините за подобряването им и по-доброто им приспособяване към нуждите на заинтересованите страни, особено
на европейските МСП. Резултатите от допитването ще съставляват важна основа за развитието на бъдещи действия и мерки за подкрепа на иновациите, за които мненията на заинтересованите страни са основни.
Допитването се провежда чрез електронни въпросници, един за компании и един за институциите, което позволява на участниците в допитването
да участват директно онлайн. В допълнение, участниците могат да изпращат по-нататъшни коментари или забележки по въпросите, повдигнати в
допитването на следния адрес: entr-innovation-effectiveness@ec.europa.eu
Онлайн въпросниците и допълнителна информация, включително PDF версии на въпросниците на френски, немски, италиански, полски и испански
език, можете да намерите на: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2490&lang=en

Предварителният контрол по проектите, финансирани от ЕС, ще обхваща всички етапи
от процедурите за възлагане на обществена поръчка
Правителството прие Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или
частично със средства от европейските фондове. Тя е свързана с последните промени в Закона за обществените поръчки , с които се промениха
процедурите за осъществяване на предварителен контрол върху обществените поръчки, които ще се финансират напълно или частично със средства от европейските фондове. В подзаконовия нормативен акт е записано, че контролът ще се осъществява от управляващите органи на съответните програми или междинните звена и Агенцията по обществените поръчки. Той ще обхваща всички етапи от процедурите за провеждане на обществени поръчки - от момента на тяхното планиране до сключването на договорите за възлагане.
Очаква се с упражняването на предварителния контрол да се повиши законосъобразността при разходване на средствата за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове.

Дания отваря трудовия си пазар за българи от 1 май
От 1 май Дания отвори трудовия си пазар за българи и румънци, както и за останалите нови членове на Европейския съюз. До този момент Германия и Австрия са информирали Европейската комисия, че ще продължат с политиката си за ограничаване на пазарите до 30 април 2011 година.
Белгия пък предприема частично отваряне на трудовия си пазар от 1 май, но само за страните, приети в ЕС през 2004 година.
Комисарят по въпросите на заетостта и социалната политика Владимир Шпидла, коментира, че премахването на ограниченията са единственият
метод за избягване на редица сериозни проблеми, каквато е работата "на черно" и мнимите самоосигуряващи се, и ще намали социалното напрежение.
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ЕК даде "зелена светлина" за подписване на договори във водния сектор
Европейската комисия вдигна забраната за сключване на договори във водния сектор. Това става ясно от писмото, връчено на 15 април на вицепремиера Меглена Плугчиева от генералния директор на Генерална дирекция "Регионална политика" на ЕК Дирк Анер, на среща между двамата в
Брюксел. В писмото се дават указания да се финансират проекти, чиято ефективност е гарантирана. Всички проекти във водния сектор, които са
над 500 евро, ще бъдат обект на допълнителен контрол, информират още от Главна дирекция "Регионална политика".
По време на разговора с Дирк Анер е станало ясно, че ако всичко върви нормално по темата "Транспорт" до средата на май може да бъдат размразени средствата по ИСПА. Едно от условията да бъдат отблокирани парите беше преструктурирането на бившия Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" в Национална агенция "Пътна инфраструктура".

Компендиум на най-добрите случаи на електронен бизнес сред европейските МСП
Европейската комисия възложи на Европейската мрежа за подпомагане на електронния бизнес създаването на „Компендиум на най-добрите примери за е-бизнес сред европейските МСП”. Това действие има за цел съставянето на сборник с най-малко 200 примера на най-добрите е-бизнес практики сред европейските малки и средни предприятия, обхващащ МСП с различни размери,от различни сектори и географски области в ЕС. Всеки
казус трябва да опише процеса на преминаване към електронен бизнес на МСП, стратегическия контекст, причините, целите, основните фактори,
управленските решения, които е трябвало да бъдат взети, дали фирмата се е възползвала от публично финансиране, приложени иновации в бизнес процеса, партньорства , проектиране и прилагане на постигнатото, спъващи фактори и срещнати проблеми, реализирани ползи, извлечени
поуки и др.
Проектът стартира през декември 2008г. Екипът по проекта желае да работи в тясно сътрудничество с партньорите от Мрежата, с цел да се асоциират национални партньори от всички страни и, ако е възможно, да се постигне възможно най-широк географски обхват и отраслово многообразие.
Посетете и сайта на проекта http://www.e-pme.eu/

Нова онлайн услуга „Наръчник за електронен бизнес за МСП: е-бизнес софтуер и услуги на европейския пазар”
Новата онлайн услуга „Е-бизнес наръчник за МСП: е-бизнес софтуер и услуги на европейския пазар” е интелигентен онлайн инструмент, който помага на предприятията да самодиагностицират своите е-бизнес способности и свързаните с тях ИКТ потребности.
Въз основа на тези диагнози Наръчникът за е-бизнес предлага редица подходящи решения, както и местни доставчици на ИКТ услуги, които биха
могли да предоставят информация и съвет.
Наръчникът за е-бизнес решения на Европейската мрежа за подпомагане на електронния бизнес предоставя отлична възможност на доставчиците
на е-бизнес решения да го използват като маркетингов инструмент за своите продукти и услуги. Досега в него са вписани над 1000 доставчика на ебизнес решения и 1500 продукта, включително open-source решения. Излишно е да се споменава, че колкото по-голямо е участието на ИКТ доставчици, толкова по-адекватна е консултацията, предлагана на местните МСП от Наръчника за е-бизнес.
Така че се приканват всички ИКТ доставчици (предприятия и общини) да вкарат в програмата подробна информация за своите продукти и услуги на
собствения си език. Това е най-добрият начин да се обърнат към местните МСП, които ще се ползват от услугата.
Всички партньори на Мрежата са сърдечно поканени да се възползват от тази услуга и да помогнат за разпространението на новините, както сред
вашите местни ИКТ доставчици, така и сред общността на МСП. Освен това, Европейската комисия насърчава МСП и консултантите да изразят
своето мнение и да дадат оценка за услугата. Тази информация ще бъде използвана за по-нататъшно обогатяване и подобрение на услугата. Добре е да се ползва механизмът за обратна връзка, достъпен в услугата, с оглед редовното актуализиране на информацията.
Линк към онлайн услуга „Наръчник за е-бизнес за МСП: е-бизнес софтуер и услуги на европейския пазар”
http://ec.europa.eu/enterprise/e-bsn/ebusiness-solutions-guide/welcome.do

Първа седмица на МСП, Брюксел, 6-14 май 2009г.
Първата европейска седмица на МСП е кампания, координирана от ГД Предприятия и промишленост, която има за цел да популяризира предприемачеството и да информира предприемачите за подкрепата, предлагана им на европейско, национално и местно равнище. Като едно от главните
събития на годината, тя предлага и отлична възможност за популяризиране на услугите, които предлага Мрежата. Откриването ще се състои в
Брюксел на 6 май и ще бъде последвано от редица мероприятия, организирани от публични администрации, бизнес организации и организации за
подкрепа на МСП на национално и местно ниво в цяла Европа. Събитието, закриващо седмицата, ще бъде организирано съвместно с Чешкото
председателство на 13 и 14 май, където ще бъдат връчени и наградите за най-добро европейско предприятие (European Enterprise Awards).
Около 700 събития ще се проведат в 35 страни в цяла Европа. Може да се информирате относно тези събития на уебсайта на Седмицата на МСП,
в раздел „Събития близо до вас”
Сайт на Европейската седмицата на МСП: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/
“Събития близо до вас”: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/events/index_en.htm

Зелена седмица 2009, Брюксел – 23-26 юни 2009
Най-голямата годишна конференция на Европейската политика за околна среда тази година насочва вниманието към разностранните предизвикателства на климатичните промени. Зелената седмица 2009 г. ще разглежда в продължение на три дни на дискусии и дебати между високопоставени лектори от Европа и извън нея някои важни въпроси, като например:

 Какви са перспективите за постигане на нов глобален договор за контрол на климатичните промени по време на решителната конференция в
Копенхаген през декември?

 Как може най-добре да предпазим нашите икономики от въздействието на настоящите и бъдещите климатични промени?
 Как може да изчистим обществото от въглерода до 2050г.?
 Как можем да сме сигурни, че действията ни за справяне с изменението на климата ще послужат най-добре за опазване на екосистемите,
които поддържат живота на Земята?
Тъй като Зелената седмица е уникална възможност за обмяна на опит и добри практики, се очакват около 3500 участници от европейските институции, обществените власти, бизнеса и индустрията, неправителствени организации, научната общност и академичните среди.
За контакти: env-gw2009@ec.europa.eu. За да изтеглите програмата и да се регистрирате: http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html
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Доклад на Европейската комисия за изпълнението на Седма рамкова програма
На 29 април 2009 г. Европейската комисия представи доклад за напредъка, който обхваща първите две години от 7-мата рамкова програма на ЕС
за научни изследвания и технологично развитие (7РП), която ще продължи до 2013г. 7 РП е значително по-голяма по размер и обхват от предишната 6РП програма. Тя съчетава приемственост с новаторство. Изпитаните елементи на 6РП се запазват, като например стипендиите "Мария Кюри”, подкрепата за европейските изследователски инфраструктури и дейностите Евратом, както и финансирането на Съвместния изследователски
център (СИЦ) като носител на стабилна и независима научна и техническа подкрепа за политиките на ЕС. В същото време, 7РП въвежда новости и
радикални нововъведения, както в съдържанието , така и в изпълнението й, които се нуждаят от опростяване и промени в управлението.
Наличните данни за 2007 и 2008 г. показват, че 7РП стартира добре. Откликът на научната общност на поканите за представяне на предложения,
показват острата нужда на Общността от научни изследвания. Получени са почти 36 000 предложения, от които над 5 500 са одобрени за финансиране. Общият процент на участие е 21,7%, като се вземат предвид двуетапните процедури за кандидатстване.
Доклад за напредъка: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=reports
Въпроси и отговори за 7РП
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/209&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Поканата за представяне на предложения за екоиновации 2009 е онлайн
Стартира покана за представяне на предложения 2009 г. Тя е отворена за всички юридически лица, които са базирани в страни с право на участие,
но приоритет ще се дава на малки и средни предприятия (МСП). Кандидатите трябва да докажат, че техните проекти притежават европейска добавена стойност и висок потенциал за пазарна репликация.
Проектите трябва да бъдат новаторски и природосъобразни и да са насочени към рециклиране (процеси за по-добро сортиране, иновативни рециклиращи продукти), устойчиви сгради (иновативни строителни процеси и продукти), промишлени процеси при производството на храни и напитки
(намаляване на отпадъците, рециклиране и възстановяване), „зелен бизнес” и интелигентно пазаруване.
Крайният срок за представяне на предложения е 10 септември 2009 година.
Поканата за представяне на предложения 2009 г. и свързаните с тях документи може да намерите на интернет страницата на Генерална дирекция
"Околна среда, интернет страница Еко-иновации: http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/call_en.htm
както и в Официален вестник на Европейския съюз:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:089:0002:0002:EN:PDF

Покана за предствяне на предложения по проект ERA-NET+ Materials
MATERA+ е действие по ERA-NET + с фокус върху материалните науки и инженерството. Действията ERA-NET+ са инициатива на Европейската
комисия, целяща да осигури допълнителна финансова подкрепа от Общността на тези регионални и национални програми, които обединяват
ресурсите си, за да организират съвместно представяне на предложения.
Наскоро беше обявена покана за представяне на предложения по ERA-NET+Materials, проект под рамката на МАТЕРА +, обединяващ 18 организации от 16 страни.
Крайният срок за представяне на предварителните предложения е 15 май 2009г. а поканата за представяне на пълните предложения , ще бъде
обявена на 15 октомври 2009г.
За повече информация: http://projects.tekes.fi/opencms/opencms/Projects/MATERA/frontpage.html

Конференция за европейските и световни правила за класифициране, опаковане
и етикетиране на химични вещества и препарати, Брюксел – 17 юни 2009г
Конференцията има за цел да информира публичните власти, промишлеността и други заинтересовани страни за новите разпоредби за класифициране, опаковане и етикетиране в ЕС, поставени в глобалния контекст на Глобалната хармонизирана система(GHS). На нея ще обяснят основните
характеристики на новото законодателство, с акцент върху практическите аспекти.
През декември 2008 г. Европейският парламент и Съветът на министрите приеха нова Наредба за класифициране, етикетиране и опаковане на
вещества и смеси ("CLP"), която изравнява съществуващото законодателство на ЕС с GHS на ООН.
Този нов регламент допринася за постигане на целите на GHS така, че едни и същи опасни вещества ще бъдат описвани и обозначавани по един и
същ начин по целия свят. Използването на международно приети критерии за класифициране и етикетиране ще улесни търговията и щe допринесе
към световните усилия за опазване на хората и околната среда от опасните въздействия на химичните вещества. Новият акт ще допълни регламентът REACH за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.
За да прочетете проектопрограмата и да се регистрирате: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/information/events/index_en.htm

Европейски информационен и иновационен център Враца
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Тел.: 092 660271, 660273 Факс: 092 626308
E-mail: cci-vr@bitex.com, cci-vr@online.bg
Европейската комисия, нито лице, действащо от името на Европейската комисия, не носят отговорност за начините, по
които съдържащата се тук информация би могла да се използва. Мненията в тази публикация са тези на автора и не е
задължително да отразяват политиките на Европейската комисия.
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