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към Търговско-промишлена палата Враца

Брой 08, 2009 год.

МЕЖДУНАРОДНИ ДНИ ЗА ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ В ОБЛАСТТА НА МАШИНОСТРОЕНЕТО, ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА
ПО ВРЕМЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПАНАИР – ПЛОВДИВ 2009
29 септември 2009 г.
Европейският информационен и иновационен център Enterprise Europe Network Враца Ви кани за участие в предварително уговорени двустранни
срещи с чуждестранни партньори в областта на машиностроенето, електротехниката и електрониката по време на есенния техническия панаир в
Пловдив (29 септември 2009г.). Партниращи страни ще бъдат Германия, Италия, Франция, Словения, Гърция, Турция и Румъния.
Международните дни за двустранни бизнес срещи предоставят на фирми, изследователски организации и университети от цяла Европа
възможност за провеждане на предварително уговорени двустранни срещи. Това е възможност за участниците да намерят потребители за своите
нови технологии или да намерят необходимото им технологично решение, да установят международни бизнес контакти за различни видове
сътрудничество, разработване на продукти, маркетинг, производство, създаване на съвместни фирми, както и да получат информация за нови
тенденции и разработки в областта на машиностроенето, електротехниката и електрониката.
Международните дни за двустранни бизнес срещи са насочени към производители, търговци, изследователски организации и университети,
които работят активно в областта на:

•
•
•
•
•
•

Машиностроене
Производство и/или разработване на материали, резервни части, инструменти и технологии за машиностроенето
Софтуерни решения приложими в машиностроенето
Автоматизация
Електротехника

Електроника
Интернет страницата на събитието можете да разгледате на: http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/bemt/home.cfm?EventID=2045
Ако желаете да участвате в срещите, моля, свържете се с нас. Ще Ви изпратим регистрационна форма, в която трябва да опишете
технологията, продукта или съответното ноу-хау, което търсите или предлагате и от какъв вид партньори и бизнес сътрудничество се интересувате.
Можете да разгледате електронния каталог с участниците в срещите и изберете интересните за Вас профили и да заявите желанието си за среща с
избраните от Вас фирми и организации. Ще получите предварителен индивидуален график със срещи, разработен специално за Вас – с партньори,
които Вие сте избрали да срещнете и с такива, които са заинтересовани от контакт с Вас.
Таксата за участие е 100 лева (с ДДС) на фирма, съответно 50 евро за чуждестранна фирма.
Забележка: Работният език по време на срещите е английски.
Крайни срокове
Регистриране на технологични профили, превод такса участие
04/09/2009
Заявяване на двустранни срещи от онлайн каталога
14/09/2009
Изпращане на индивидуалните програми за срещи на участниците
18/09/2009
За допълнителна информация можете да се обърнете към: Enterprise Europe Network / Търговско-промишлена палата Враца
Тел: 092 660271, 092 660273; Ел. поща: cci-vr@online.bg; Лице за контакт: Станимира Боцева, Даниела Цолова
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Откриване на новия Европейски парламент
Откриващата сесия на Европейския парламент се проведе на 13 юли в Страсбург. 736-те членове на Европейския парламент (ЕП) избраха новия
председател, 14 заместник-председатели, както и председателите на парламентарните комисии. Тези постове ще важат за две и половина години,
половината от мандата на избрания парламент.
Бившият полски премиер Йежи Бузек бе номиниран от колегите си за поста на президент. В първата си реч той подчерта значимостта на разбирането на нуждите на гражданите.
Бяха формирани 20 постоянни комисии и 34 парламентарни делегации. Парламентарните комисии играят ключова роля в процеса на създаване и
изменение на законодателството.
Уебсайт на Европейският парламент: http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_en.htm
Комисии: http://www.europarl.europa.eu/waiting_for_com_en.htm

Европейска консултация относно критериите за „зелени” обществени поръчки
На 16 юли 2008 г. Комисията прие "Съобщение за обществени поръчки, насочени към една по-добра околна среда". Предложената от Комисията
политическа цел е за постигане на 50% зелени oбществени поръчки (GPP) от държавите-членки до 2010 година. Целта е свързана с процеса на
разработване на общи-доброволни-GPP критерии, препоръчани за включване в тръжните документи за редица приоритетни продукти и услуги.
Критериите са разработени в тясно сътрудничество със съответните служби на Комисията, индустрията, гражданското общество и държавитечленки. Първият набор от критерии, е разработен за 10 групи продукти и услуги след консултация със заинтересованите страни и представители на
държавите-членки. Тези критерии вече са изготвени и държавите-членки скоро ще бъдат поканени официално да ги одобрят в съответствие с
процеса, описан в гореспоменатото съобщение. Тези критерии са достъпни на интернет страницата GPP под името "Обучителен инструмент за
Зелени обществени поръчки":
http://ec.europa.eu/environment/gpp/training_toolkit_en.htm
Вторият набор от GPP критерии за още 10 групи продукти (мобилни телефони, уреди за комбинирано производство на топло и електроенергия
(CHP), бойлери, климатици и термопомпи, топлинни изолации, стенни панели, подови настилки, прозорци, улично осветление и пътна
сигнализация, пътно строителство и пътни знаци) вече е изготвен и беше предмет на първия кръг от консултации със заинтересованите страни през
май, юли и октомври миналата година. Вследствие на получените коментари продуктовите списъци и докладите са били актуализирани. Преди
финализирането на GPP критериите за този следващ набор от GPP критерии и предлагането им за официално одобрение от държавите-членки,
Комисията ви кани да представите вашите коментари за документите, които са на разположение на следния адрес (моля, кликнете на термините
"прикачени документи") : http://ec.europa.eu/environment/gpp/consultation_en.htm
Краен срок за подаване на вашите коментари: 31 август 2009. Моля, изпращайте коментари си директно на пощенската кутия на допитването: ENVGPP@ec.europa.eu

Европейската комисия стартира публична консултация за преразглеждане на правилата за конкуренция в
дистрибуторския сектор
Комисията призовава да отправите своите коментари относно предложението за ревизиране на Регламент за групово освобождаване и Насоките
относно споразуменията за доставка и разпространение (вертикални ограничения). Настоящият регламент изтича през май 2010 година. На базата
на своя опит в прилагането им и на коментари от заинтересованите страни, Комисията счита, че правилата работят добре като цяло и нямат нужда
от съществени изменения. Основните предложения за изменения предвиждат да се вземат предвид последните развития на пазара, по-специално
увеличената покупателна сила на големите търговци на дребно и развитието на продажбите по интернет.
Заинтересованите страни са поканени да представят коментари до 28 септември 2009г.
Проектът на ревизирания регламент за групово освобождаване и насоки, както и контакти за представяне на мнения, са достъпни на интернет страницата на ГД "Конкуренция" на http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_vertical_agreements/index.html

Беше приет пакет от четири екодизайн регламента в областта на енергетиката
Европейската комисия прие четири регламента за екодизайн за подобряване на енергийната ефективност на индустриалните мотори, циркуляри,
телевизори, хладилници и фризери. Регламентите определят изисквания за енергийна ефективност, чрез които ще се спестяват около 190 TWh
енергия годишно до 2020 г., която е сравнима с общата годишна консумация на електричество на Швеция и Австрия.
Регламентът за мотори поставя изисквания за енергийните характеристики на по-голямата част от ел. двигателите, използвани в промишлеността.
Освен това той ще насърчи използването на "променлива скорост ", която ще пригоди мощността на мотора към действителните потребности, вместо да работи винаги с пълен капацитет. Икономиите на енергия, които ще се осъществят в резултат на регламента за моторно регулиране, ще са
около 135 TWh годишно до 2020 година.
Двете наредби за телевизори и хладилници / фризери ще оставят на пазара само ефективните продукти. Очакваните годишни икономии на електроенергия до 2020 г. са около 30 TWh.
Общо девет екодизайн регламента вече са били въведени в действие и, посредством тях, ако изцяло се приложат, се очаква да бъдат спестени
около 315 TWh електроенергия годишно до 2020 г. Това е повече от годишната консумация на електроенергия на Италия.
Общ прегл е д н а четир и те на редби е н а р аз п оложени е т у к http:/ /e ur opa .e u/r api d/ p r es s R eleas es A c tion .d o?
reference=MEMO/09/349&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
За повече информация относно екопроектирането: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm.

Европейската комисия обнови своя уебсайт за износители от развиващите се страни Export Helpdesk
Export Helpdesk стартира своя обновен уебсайт за улесняване достъпа до пазара на Европейския съюз от страна на развиващите се страни. Той е
много полезен за вносители в ЕС. Освен информация за тарифите, изискванията за внос и търговска статистика, сайтът вече предлага повече
информация за преференциалния режим между ЕС и развиващите се страни. Сайтът е достъпен на английски, френски, испански и португалски.
За да разгледате новия уебсайт, моля, посетете: http://exporthelp.europa.eu/index_en.htm

2

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 8, август 2009 год.

Безплатно месечно издание

Статистическите данни за 2008г. за митническите действия за прилагане на правата върху интелектуалната
собственост във външните граници на ЕС
Законодателството на ЕС (Регламент на Съвета EC/1383/2003) предвижда митническите власти временно да задържат стоки, за които се подозира,
че нарушават някои права на интелектуална собственост, включително патентите. Според митническото законодателство, митническите органи
нямат право да вземат решение, дали стоките, нарушават правата върху интелектуалната собственост. Общият ред е да се задържат стоките и
впоследствие да се информира правопритежателя за задържането. Тогава от правопритежателя зависи да сведе въпроса до съда, ако счете, че
необходимо, съгласно националните разпоредби.
Европейската комисия наскоро публикува статистическите данни за 2008г., които показват, че:

• Броят на митническите задържания никога не е бил толкова голям, с увеличение от почти 13% - над 49 000 регистрирани случая в сравнение с
43000 през 2007 година.

• Сътрудничеството с промишлеността продължава да се развива, с почти 13000 заявления (10000 през 2007 г.), подадени от индустрията с иска-

не за прилагане на митнически действия в случаите, когато има съмнение, че продуктите нарушават ПИС. Това представлява 80% от митническите интервенции през 2008 година.

• По отношение на случаите на нарушения, най-значимо увеличение се забелязва при следните продуктови категории: играчки: 136%, електрическо оборудване: 58%, лекарства: 57% и продукти за лична хигиена: 42%;

• Страната, основен източник на стоки, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост, е Китай с 54% от общата сума. Въпреки това, в

някои категории продукти, основният източник са били други страни, а именно Индонезия за храна и напитки, Обединените арабски емирства за
цигари и Индия за лекарства.
За повече информация относно митническите конфискации на фалшиви стоки за 2008 г., виж:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Препоръка относно мерки за подобряване на функционирането на единния пазар
Европейската комисия публикува препоръка, която насърчава държавите-членки да заемат по-активна позиция и да поемат изпълнението на
редица от предложените мерки, разработени от Комисията, като например:

•
•
•

подобряване на транспонирането на директивите, засягащи единния пазар;
подобряване наблюдението на пазарите и секторите, с цел да се установят евентуални нарушения на пазара;
засилване на прилагането на правилата на единния пазар, например чрез осигуряване обучение за съдии и насърчаване на механизмите за
разрешаване на проблеми, с цел бързо и ефективно разрешаване на проблемите, срещани от гражданите и бизнеса;
• насърчаване на редовните оценки на националните законодателства, и
• информиране на гражданите и бизнеса за техните права, произтичащи от единния пазар и трансграничните възможности за сътрудничество.
Препоръката се придружава от два работни документа на службите на Комисията. Те предоставят информация за:
• дейностите, предприети от Комисията в подкрепа на държавите-членки
• основните съществуващи мрежи, създадени от Комисията за административно сътрудничество в областта на единния пазар.
Повече информация може да намерите на интернет страницата на Генерална дирекция "Вътрешен пазар и услуги" http://ec.europa.eu/
internal_market/strategy/index_en.htm

ЕС освобождава нови радиочестоти за нови и по–бързи мобилни услуги
На 27 юли 2009г. Съветът на министрите последва Европейския парламент и одобри предложение на Европейската комисия за модернизиране на
европейското законодателство (а именно така наречената Директива за GSM) по отношение на използването на радиочестотния спектър, необходим за мобилните услуги. С Директивата за GSM от 1987 г. се запазва част от честотната лента 900 MHz за устройства за достъп до мрежата GSM
(Глобална система за мобилна връзка или първоначално Groupe Spécial Mobile), като например мобилните телефони.
Сега актуализираната директива позволява радиочестотната лента 900 MHz да се използва и за предоставяне на по-бързи общоевропейски услуги,
като мобилен интернет, при едновременно запазване на GSM-услугите. Тази по-голяма гъвкавост ще стимулира по-силна конкуренция на европейския пазар на далекосъобщенията и ще допринесе за по-бързо и по-широко разпространяване на безжичните широколентови услуги - една от движещите сили на икономическото възстановяване. Очаква се реформата на директивата за GSM да доведе до икономии в сектора в размер до
1,6 милиарда EUR. Преразгледаната директива ще влезе в сила през октомври тази година. Комисията е предложила реформата на директивата за
GSM успоредно с реформата на правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията. Реформираната директива за GSM е първата от няколко важни директиви в сектора на далекосъобщенията, за които се водеха преговори, и одобрението от Парламента и Съвета сега проправя пътя за посилен безжичен сектор.
Повече информация относно политиката на ЕС в областта на далекосъобщенията е на разположение на уебсайта на ГД „Информационно общество” http://ec.europa.eu/information_society/tl/industry/comms/index_en.htm

Тримесечен преглед на пазара на труда - Лято 2009
Състоянието на пазарите на труда в ЕС продължава да се влошава в резултат на икономическата криза и слабите изяви във всички по-големите
държави-членки. Нивото на заетост се е понижило от средата на 2008 г. и търсенето на нови работници продължава да намалява, а нивото на безработицата продължава да се качва, за да достигне 8,9% през май.
Въпреки това, доверието на бизнеса и на потребителите в ЕС се подобри през второто тримесечие, подкрепено от скорошния напредък във всички
по-големи държави-членки, въпреки че остава на нива, значително под средното ниво в дългосрочен план. Очакванията, свързани със заетостта,
показаха относително подобрение във всички сектори, въпреки че като цяло остават песимистични и все още се очаква фирмите да съкращават
персонал. Освен това, опасенията на потребителите за нивата на безработицата продължават да се разсейват, но все още очаквания са за
допълнителен ръст на безработицата.
Тримесечния преглед на пазара на труда - Лято 2009 може да бъде изтеглен от сайта на ГД "Заетост, социални въпроси и равни възможности"
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=562&furtherNews=yes
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Исландия подаде заявление за членство в ЕС
След дългогодишни дискусии, Исландия подаде молбата си за членство в ЕС до шведското председателство. Както Исландия, така и ЕС ще извлекат ползи от това нова членство. В действителност, в области като възобновяеми енергийни източници, околна среда и климатичните промени и
здравословна храна, Исландия би могла да допринесе за развитието на ЕС.
Разбира се, въпросите на рибарството ще бъдат от особено важно значение за Исландия в преговорите за присъединяване, които ги очакват. В
същото време, Исландия вече е разработила сътрудничество с ЕС в много области, което трябва да улесни преговорите.
Заявлението на Исландия, ще бъде разгледано в съответствие с установените процедури на ЕС. Присъединяването на Исландия ще има важно
отражение върху северните измерения на ЕС.
За повече информация посетете уебсайта на ГД "Разширяване”: http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm
Уебсайт на Делегация на ЕС в Норвегия и Исландия http://www.europakommisjonen.no/en/index.htm

Европейската комисия предлага безвизово пътуване за гражданите на
Бившата югославска република Македония, Сърбия и Черна гора
На 15 юли 2009г. Комисията предложи гражданите на Бившата югославска република Македония, Сърбия и Черна гора да пътуват в Шенгенските
страни без визи след 1 януари 2010 година. След като предложението бъде одобрено, в бъдеще на гражданите на трите страни ще е необходим
само валиден биометричен паспорт за да влязат в страните от Шенгенския списък, който включва всички членове на ЕС, с изключение на Великобритания и Ирландия, както и Швейцария, Норвегия и Исландия.
Предоставянето на безвизово пътуване е крайъгълен камък в Европейската политика за интеграция на страните от Западните Балкани.
Комисията остава ангажирана с либерализацията на визовия режим за гражданите на Албания и Босна и Херцеговина. Тези страни все още не са
изпълнили условията, нужни, за да бъдат включени в предложението. Ако темпото на реформите се запази и ако всички условия се изпълнят, Комисията може да направи ново предложение до средата на 2010 година, което да включва и тези страни.
За повече информация относно процеса на разширяване на ЕС, моля, преминете към http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm

Европейската комисия публикува годишен доклад за търговските и инвестиционни бариери на САЩ
Докладът акцентира върху някои основни търговски бариери и мерки, които пречат на износителите от ЕС да се възползват от пълния потенциал на
пазара в САЩ. Той отбелязва някои продължаващи опасения и изтъква редица нови пречки, въведени през 2008 година.
Само една малка част от търговията на ЕС и САЩ е засегната от търговските спорове, но повдигането и разрешаването на тези въпроси помага за
повишаване доверието в трансатлантическия пазар и позволява на износителите да се възползват от всички налични предимства.

• Докладът изтъква положителните резултати от дълго продължаващите спорове относно хормонално обработеното говеждо и относно първата

фаза на Споразумението за въздушен транспорт между ЕС и САЩ, което създава нови възможности за въздушните превозвачи на ЕС да работят в САЩ.

• Докладът повтаря опасенията за американското законодателство, регулиращо пристанищата и товарите, по-специално по отношение на потен-

циалните разходи, свързани с изискването за проучване и влиянието му върху веригите за доставки на ЕС. Той също така подчертава проблемите, произтичащи от сложността на американските регулаторни системи и регулаторни различия с ЕС, които могат да представляват важна
структурна пречка за достъп до пазара.

• По отношение на бариери, които са били въведени или подсилени през 2008 г., докладът съдържа информация относно регистрацията и проце-

дурите по документацията, (Закона Лейси), държавни поръчки (разпоредби Buy America), тарифните бариери (многослоен паркет) и санитарни и
фитосанитарни мерки (оценка на вноса на млечни продукти) .
За пълния текст на доклада, моля, посетете: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/144160.htm

€ 40 милиона за проекти в Източна Европа и Южен Кавказ
Пакетът от помощи ще финансира няколко програми в различни области като засилване на културните политики и гражданското общество, подкрепа за мрежите от малки и средни предприятия, управление на границите и на качеството на въздуха, готовност в случай на бедствия. Пакетът от
помощи е разпределен от бюджета на ЕО за 2009 год. в рамките на Европейския инструмент за съседство и партньорство.
Приносът на малките и средни предприятия за икономическия растеж и развитието в Източните съседи на ЕС е изправен пред общи ограничения,
свързани с липсата на междурегионална и международна МСП мрежа, механизми на финансиране и слаби бизнес среди.
Всички проекти, които ще бъдат финансирани чрез програмата ще имат регионален обхват и ще подкрепят поне две от седемте партньорски страни, с които ЕС граничи на изток (Русия, Украйна, Република Молдова, Беларус, Армения, Азербайджан и Грузия).
Отпуснатите суми от годишните програми за действие ENPI, са основният източник на помощ от Общността за държавите-партньори по протежение
на източната граница на ЕС и Средиземноморието. Целта на помощта е да се насърчи сътрудничеството и прогресивната икономическа интеграция
между Европейския съюз и страните-партньори и, в частност, изпълнението на споразуменията за партньорство и сътрудничество, споразуменията
за асоцииране или на други съществуващи или бъдещи споразумения. Освен това, помощта ще стимулира усилията на партньорските страни, насочени към насърчаване на доброто управление и справедливото социално и икономическо развитие.
За повече информация, моля посетете следните уебсайтове:
ENPI Инфо център: http://www.enpi-info.eu/indexeast.php?lang_id=450
ENPI Източна регионална годишна програма за действие за 2009 г.: http://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/aap/2009_en.htm
Европейската политика на съседство (ЕПС): http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
Източно Партньорство: http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/index_en.htm
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3-та европейска годишна среща за технологичен трансфер, Лил - 24 и 25 септември 2009
Европейската среща на върха за технологичен трансфер е предназначена да помогне на изследователите и служителите в областта на технологичния трансфер да представят резултатите от своите изследвания на обществото и пазара. Конкретно, това събитие е отправено към пропуските на
технологичния трансфер в Европа и помага на проекти, финансирани по 7РП, служителите в областта на технологичния трансфер, университети и
изследователски институти да изградят ефективна и реалистична стратегия, необходимата им мрежа и да получат достъп до експертиза.
Участието се базира на системата "първи пристигнал, първи обслужен" и е строго ограничено до 250 души, за да се гарантира идеален и интерактивен формат за обсъждане, лицензиране и споразумяване.
Организатор: Организирано от Tech Transfer Summit Ltd. в партньорство с Европейската комисия, Генерална дирекция “Изследвания”
Кога: 24 и 25 септември 2009
Къде: Лил, Франция
Повече информация може да намерите на интернет страницата Tech Transfer Summit www.techtransfersummit.com

Конференция "От Европейската харта за малките предприятия до Акта за малкия бизнес "
Стокхолм - 5 и 6 октомври 2009 г.
Програмата на конференцията на горепосочената тема е на разположение онлайн. На събитието ще бъдат представени добри практики от 8 различни области на политиката. Всички регистрирани участници ще имат възможност да вземат участие в двустранни събития.
Организатор: Европейска комисия
Кога: 5 и 6 октомври 2009
Къде: Стокхолм, Швеция
За по-подробна информация и регистрация, моля, преминете към http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/conf2009/

Нов електронен курс на обучение по ДДС
Европейската комисия разработи електронен курс за обучение по програма "Фискалис 2013, който ще помогне на данъчните служители в страните
от ЕС и други лица с особен интерес към данъка върху добавената стойност (ДДС) да получат добри базови познания за ЕС Директива 2006/112/
ЕО, известна като "Директивата за ДДС".
Обучението е изготвено от Генералната дирекция на Комисията за Данъчно облагане и митнически съюз (DG TAXUD) в тясно сътрудничество с
експерти данъчни служители и може да го изтеглите свободно.
Курсът може да бъде свален на английски език като zip-архив. В момента се превежда на много други европейски езици и ще бъде публикуван на
сайта на DG TAXUD, след като преводите бъдат завършени. Файлът с електронното обучение включва ДДС курс и Ръководство за бърз старт.
Така наречената директива за ДДС (Директива 2006/112/ЕО) е съществена част от законодателството на ЕС за ДДС от 1 януари 2007 година. Тя в
действителност е преработена форма на ДДС Директивата от 1977г., изменена с течение на годините. Предоставя общ преглед на ДДС законодателството на ЕС, което е в сила в момента и представлява основа за националните законодателства за ДДС.
Електронното обучение е на разположение на
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/vat/index_en.htm
Повече информация за това как ДДС работи на практика може да получите от следните уеб секции http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/
how_vat_works/index_en.htm

Електронно обучение за Регистрация на икономически оператори и идентификационен номер
Курсът е разработен от Европейската комисия по Програма "Митници 2013" да подпомогне икономическите оператори и митническите служители
от Европейски съюз при прилагането на регистрация на икономически оператори и идентификационен номер (EORI).
Като част от изменението „Безопасност и сигурност" на Митническия кодекс на Общността, от 1 юли 2009г. е задължителен единния регистрационен
номер за икономическите оператори, които участват в митническата дейност. Номерът се нарича "Регистрация на икономически оператори и
идентификационен номер" (EORI).
За икономическите оператори, EORI трябва да намали административната тежест и да опрости процедурите. За митническите служители следва да
улесни идентифицирането на рисковете за сигурността и да доведе до опростяване на процедурите.
Курсът е достъпен на интернет страницата на Генерална дирекция "Данъчно облагане и митнически съюз http://ec.europa.eu/taxation_customs/
common/elearning/eori/index_en.htm

Онлайн списание Inforegio Panorama: творчество и иновации – двигателна сила за конкурентоспособността на регионите
2009 е Европейската година на творчеството и иновациите. И така, как можем да засилим капацитета на регионите в тази
област? Един от отговорите е, че творчеството и иновациите могат да окажат по-голямо въздействие при изваждането на
европейските региони от настоящата криза, отколкото други предприети мерки. Последният брой на "Панорама" хвърля светлина върху въпроса и дори отива една крачка по-нататък като отрази мнението на прочутия готвач Джейми Оливър, който
създаде своя ресторант в Корнуол с помощта на европейските фондове.
Списанието, издавано от Генерална дирекция "Регионална политика", е обновило своя дизайн и съдържа нови рубрики, като
например "Inside Project", който предоставя вътрешен поглед към ежедневното управление на европейски проекти.
Това списание се предлага в PDF формат, на 22-та официални езика на ЕС. Също така е отпечатано на английски, немски и френски език. Копия
могат да бъдат поръчани от документационния център на Генерална дирекция "Регионална политика".
Списание "Панорама" е на разположение на адрес http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm
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Последни публикации на ЕU Bookshop
ЕU Bookshop е онлайн услуга на Европейския офис за публикации, която предлага безплатен достъп до публикациите от институциите, агенциите и
други органи на Европейския съюз. Документите могат да бъдат изтеглени безплатно от следния уебсайт: http://bookshop.europa.eu/
Може поръчате екземпляр от всяка безплатна публикация, при условие, че е в наличност.
Това са някои скорошни публикации достъпни онлайн:

•
МСП в 7РП:практически наръчник
Тази публикация е замислена като ръководство „стъпка по стъпка” за МСП, което указва точно къде и как те могат да получат финансиране, за да
подпомогнат растежа на бизнеса си.
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/publicationDetails.action?request_locale=EN&pubuid= 525089
•

Данъчни тенденции в ЕС
Този доклад съдържа подробен статистически и икономически анализ на данъчната система на всяка държава-членка на ЕС и Норвегия. Отделните
глави, посветени на държавите, предлагат общ преглед на данъчната система във всяка една от 28-те страни, приходните тенденции и последните промени в политиката.
Подробни таблици позволяват да се прави сравнение между отделните страни и предоставят средностатистическите данни за ЕС. Данните покриват годините 1995 - 2007.
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/publicationDetails.action?request_locale=EN&pubuid= 10273613

•
Панорама на енергията
Като изброява и обяснява факти относно енергийния сектор в ЕС и неговите държави-членки, тази книга представлява основен пътеводител за
европейската енергийна политика и нуждата й от нови решения.
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/publicationDetails.action?flag=onlyJustPublished&paGE = 2 & pageMetaData.fullListSize = 47 & pageMetaData.objectsPerPage = 20 & pubuid = 10109125& offset=22

Обновен е уебсайта "Резюмета на законодателството на ЕС"
Тази нова версия на уеб сайта предлага на потребителите по-ясна, по-лесна и по-интерактивна навигация. Новите характеристики включват меню,
което може да бъде персонализирано, страница "Какво ново?”, която представя най-скоро публикуваните резюмета и RSS емисия, за да сте в крак
с най-новите постижения в избрани области.
Този уебсайт допълва уебсайтовете на EUR-Lex, PreLex и Европа Директно по въпросите на законодателството на ЕС, като предлага достъпни за
потребителя информационни резюмета на, понякога доста дългите и технически, законодателни текстове на ЕС.
Този сайт предлага приблизително 3 000 резюмета на законодателството на ЕС. Те се предлагат във вид на factsheets, разпределени в 32 тематични области, съответстващи на дейностите на ЕС. В момента сайтът е достъпен на 11 езика (официалните езици на ЕС преди 1 май 2004 г.), а поспециализираната информация се предлага на пет (немски, испански, френски, италиански и английски).
За повече информация, моля посетете: уебсайт "Резюмета на законодателството на ЕС" http://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htm
Презентация за начинаещи http://europa.eu/legislation_summaries/tutorial/index_en.htm

Европейската комисия предлага да се опрости управлението на средствата от европейските фондове
за подпомагане на регионите в борбата с кризата
Като част от мерките за борба с настоящата криза, Комисията може да възстанови 100% от разходите, декларирани от държавите-членки за проекти, финансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ) през 2009 и 2010 година.
Обявените промени са предназначени да улеснят прилагането на 455 програми на Кохезионната политика, планирани за изпълнение в периода
2007-2013 г., което представлява общи инвестиции на стойност € 347 млрд. евро, или повече от една трета от бюджета на Общността. Целта е да
се ускорят инвестиционните потоци, насочени специално към организатори на проекти и тези граждани, които са най-силно засегнати от кризата в
регионите на Европа.
Също така трябва да се обърне внимание на влиянието, което кризата оказва върху публичните финанси на държавите-членки и на трудностите, на
които се натъкват регионите при осигуряване на допълнително финансиране за европейски инвестиции.
За да бъдат осъществени, тези мерки трябва да бъдат одобрени и от държавите-членки и Европейския парламент. Въпреки това, те също призоваха за опростено управление на политиката за сближаване.
За повече информация относно мерките, отнасящи се до политиката на сближаване http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/
За да видите всички други инициативи, предприети от началото на кризата, моля вижте: http://ec.europa.eu/financial-crisis/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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