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СТРАТЕГИЯ ЕС 2020: БИОИКОНОМИКА 1
Европейската комисия публикува план за действие, озаглавен
„Създаване на иновации за устойчив растеж: Биоикономика за
Европа”. Стратегия Европа 2020 призовава към биоикономика
като ключов елемент за интелигентен и зелен растеж в Европа.
Създаването на биоикономика в Европа притежава голям
Снимка: greentech.bg
потенциал: може да поддържа и създаде икономически растеж и
работни места в селските, крайбрежните и индустриалните
райони, да се намали зависимостта от фосилни горива и да се
подобри икономическата устойчивост и тази на околната среда на
първичните производства и преработвателните индустрии.
Биоикономическата стратегия и Планът за действие имат за цел
да проправят пътя към по-иновативно, ефективно използващо
ресурсите
и
конкурентно
общество,
което
съгласува
безопасността на храните с устойчивото използване на
възобновяеми източници за индустриални цели, като в същото
време гарантира защита на околната среда. Тези два документа
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ще ръководят дневния ред по отношение на изследванията и
иновациите в секторите на биоикономиката.
Планът за действие е представен по-долу.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БИОИКОНОМИКА
Планът за действие по-долу описва основните дейности на
Комисията по прилагане целите на Стратегията за биоикономика,
надграждайки 7РП, Хоризонт 2020 и други свързани
съществуващи политически инициативи, като Програмата за Снимка: health.bg
предприемачество и иновации (EIP). Той приканва страните
членки и заинтересованите лица също да се включат. Поподробна версия на Плана за действие е включена в
стратегическия работен документ.
Инвестиции в изследвания, иновации и умения
1. Гарантиране на значително европейско и национално
финансиране, както и частни инвестиции и партньорство за
биоикономически изследвания и иновации. По-нататъшно
развитие на дейностите по инициативата за съвместно
програмиране (JPI) и ERANet, за да се засилят кохерентността и
синергиите между обществените програми. Подкрепа
за
биоклъстъри и Общества на знанието и иновациите (KIC) на
Европейския институт за иновации и технологии (EIT) за
създаване на партньорства с частния сектор. Открояване на
основните изследоватлески
и иновационни концепции и
приоритети за храни, устойчиво селско стопанство и гори и за
морски и крайбрежни дейности по Хоризонт 2020.
2. Повишаване дела на мултидисциплинарните и транс- секторни
изследвания и иновации с цел да се адресира сложността и
взаимообвързаността на социалните предизвикателства чрез
подобряване на съществуващите, базирани на знанието,
технологии и разработването на нови такива. Предоставяне на
научни съвети за информирани политически решения в полза на
и като компромис за биоикономически решения.
3. Промоция на възхода и разпространението на иновациите в
биоикономическите сектори и създаване на подобрени механизми
за обратна връзка относно законодателство и политически мерки,
където е необходимо. Разширяване на подкрепата за мрежи на
знанието, консултантски и бизнес подпомагащи услуги, особено
чрез EIP и биоклъстъри.
4. Изграждане на човешкия капитал, необходим за подпомагане
на растежа, и по-голяма интеграция на биоикономическите
сектори чрез организиране и разработване на нови
университетски учебни планове за биоикономика и схеми за
професионално обучение. Засилено политическо взаимодействие
и ангажимент на заинтересованите страни.
5. Създаване на Панел по биоикономика, който ще допринесе за
подобряване на синергиите и кохерентността между политиките,
инициативите и секторите на икономиката, отнасящи се до
биоикономика на ниво ЕС, правейки връзки със съществуващите
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механизми (до 2012). Стимулиране създаването на подобни
панели на ниво страни членки и регионално ниво. Засилване
участието на изследователи, крайни потребители, политици и
гражданското общество за отворен и информиран диалог чрез
процеса на изследвания и иновации в биоикономиката.
Организиране на регулярни конференции на заинтересованите
лица в областта на биоикономиката.
6. Създаване на Биоикономическа обсерватория в тясно
сътрудничество със съществуващите информационни системи,
която ще позволява на Комисията регулярно да оценява процеса Снимка: europe.bg
и влиянието на биоикономиката, както и да разработва
ориентирани към бъдещето и моделиращи инструменти (до
2012). Преглед на напредъка и актуализиране на Стратегията в
средата на периода.
7. Подкрепа за развитието на регионални и национални стратегии
за биоикономика чрез предоставяне на карти на съществуващите
изследователски дейности, центрове по компетенции и
инфраструктури в ЕС (до 2015). Подкрепа за стратегическите
дискусии с властите, отговарящи за развитието на селските и
крайбрежните райони и Кохезионната политика, на местно,
регионално и национално ниво за максимизиране влиянието на
съществуващите механизми за финансиране.
8. Развитие на международното сътрудничество в областта на
биоикономическите изследвания и иновации с цел да се
адресират глобалните предизвикателства с обединени усилия,
като безопасност на храните и промени в климата, както и
производство на устойчиви доставки на биомаса (от 2012).
Търсене на нови синергии между усилията за международно
сътрудничество на ЕС и страните членки и контактите с
международни организации.
Подобряване на пазарите и конкурентоспособността на
биоикономиката
9. Предоставяне на базирана на знанието основа за устойчиво
засилване
на
първичното
производство.
Подобряване
разбирането на сегашната, потенциална и бъдеща наличност и
търсене на биомаса (вкл. селскостопански и горски остатъци и
отпадъци) във всички сектори, вземайки предвид потенциала за
добавена стойност, устойчивост, плодородието на почваната и
смекчаването на климата. Предоставянето на тези резултати за
развитието и прегледа на съответните политики. Подкрепа за
бъдещото развитие на одобрена методология за изчисление на
отпечатъка върху околната среда, напр. чрез използването на
оценки на жизнения цикъл.
10. Промоция на създаването на мрежи с необходимата
логистика за интегрирани и диверсифицирани биорафинерии,
демонстрация и пилотни заводи в цяла Европа, вкл.
необходимата логистика и вериги на доставка за каскадно
използване на биомаса и потоци от отпадъци. Започване на
преговори за създаване на изследователско и иновационно ПЧП
за био базирани индустрии на европейско ниво (до 2013).
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11. Подкрепа за навлизане на нови пазари чрез разработване на
нови стандарти и стандартизирани методологии за оценка на
устойчивостта за био базирани продукти и системи за
производство на храни и поддържащи дейности. Улесняване на
зелените обществени поръчки за био базирани продукти чрез
разработване на етикети, първоначален Европейски списък с
информация за продуктите и специфични обучения за
организиращите
обществени
поръчки.
Принос
към
конкурентоспособността на биоикономическите сектори в
дългосрочен план чрез прилагане на стимули и механизми за
взаимообучение за подобряване ефективността на ресурсите.
12. Развитие на научнобазирани подходи за информиране на
потребителите за характеристиките на продукта (напр.
хранителни ползи, производствени методи и устойчивост на
околната среда) и за стимулиране на здравословен и устойчив
Снимка: horizonti.eu
начин на живот.

*****

Eврозоната е в лека рецесия,
съпроводена от признаци на
стабилизиране 2
Според прогнозите неочакваното забавяне във възстановяването
към края на 2011 г. ще продължи и през първите две тримесечия
на 2012 г. Очаква се обаче през второто полугодие да бъде
отчетен лек растеж. На база годишни изчисления реалният Снимка: manager.bg
растеж на БВП през 2012 г. се очаква да остане непроменен в ЕС
(0,0 %) и да намалее с 0,3 % в еврозоната. Несигурността остава
висока и процесите в различните държави-членки протичат
неравномерно. Прогнозните стойности за инфлацията през
2012 г. бяха леко повишени в сравнение с есента поради
постоянно високите енергийни цени и повишаването на косвените
данъци. Понастоящем тя е 2,3 % за ЕС и 2,1 % за еврозоната.
Комисарят по икономическите и паричните въпроси Оли Рен
заяви: „Макар растежът да стагнира, наблюдаваме признаци на
стабилизиране на европейската икономика. Показателят за
доверие в икономиката все още е на ниско ниво, но стресът на
финансовите пазари намалява. Много от стъпките, които бяха
особено важни за постигането на финансова стабилност и
създаването на условия за по-устойчиво развитие и разкриване
на работни места, вече са предприети. С решителни действия
можем да преодолеем проблемите и да преминем от
стабилизиране към стимулиране на растежа и заетостта“.
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Новите прогнози понижават растежа в ЕС и еврозоната
На фона на забавящите се темпове на растеж и продължаващото
ниско доверие, през 2012 г. се очаква реалният БВП да остане
непроменен в ЕС (0,0 %) и да се свие с 0,3 % в еврозоната. Това
представлява понижение с 0,6 процентни пункта за ЕС и
0,8 процентни пункта за еврозоната в сравнение с есенната
прогноза от 10 ноември 2011 г. При сравняване на отделните
държави-членки различията в растежа са все още ясно изразени.
Растежът на БВП е прогнозиран като отрицателен за 2012 г. в Снимка: frognews.bg
девет държави, непроменен в една и положителен в
седемнадесет. Той ще бъде най-висок в Латвия, Литва и Полша и
най-нисък в Гърция и Португалия.
Перспективи пред вътрешното и световното търсене
Прогнозата се определя от по-неблагоприятни условия в
световната икономика и продължаващ спад на световното
тъсрене, който влияе отрицателно на нетния износ. Доверието в
бизнеса и потребителското доверие в рамките на ЕС са все още
ниски, макар че неотдавна признаците за стабилизиране на
финансовия сектор доведоха до леко подобрение. Пазарите се
стабилизираха благодарение на сериозните политически мерки в
уязвимите държави-членки и все по-ясното отчитане на трайния
напредък в преодоляването на кризата с държавния дълг.
Опасенията по отношение на суверенния риск за някои държавичленки се поразсеяха напоследък, но спредовете остават високи
и условията за кредитиране в частния сектор стават все построги. Цялостната ситуация на финансовите пазари в ЕС остава
нестабилна и частните инвестиции и потреблението все още са
под влиянието на несигурността, но рискът от кредитна криза е
намален главно благодарение на мерките за ликвидност,
предприети от ЕЦБ. Освен това предвид свитото търсене не се
очаква условията по кредитите да ограничават инвестициите и
потреблението отвъд прогнозния период. Като цяло през втората
половина на 2012 г. се очакват постепенно връщане на доверието
и възстановяване на инвестициите и потреблението.
Слаб спад на инфлацията
На фона на задържалите се на високи нива енергийни цени
инфлацията остана по-висока от прогнозираната през есента.
Основната инфлация се стабилизира на около 2 %, а
неотдавнашното повишение на косвените данъци попречи на побързото облекчаване на ценовия натиск, поради което общата
инфлация по ХИПЦ1 бележи спад с по-бавни от очакваните
темпове. Очаква се през прогнозния период инфлацията да
продължи бавния си спад, отразявайки предвиденото отслабване
на стопанската дейност. За цялата 2012 г. инфлацията по ХИПЦ
се предвижда да достигне 2,3 % в ЕС и 2,1 % в еврозоната.
Оценка на риска
Поради продължаващата несигурност има опасност да се наложи
прогнозите за растежа в ЕС за 2012 г. да бъдат коригирани в
низходяща посока. Ако задълбочаването на кризата с държавния
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дълг в крайна сметка предизвика свиване на кредитирането и
срив във вътрешното търсене, това вероятно ще доведе до
дълбока и трайна рецесия. Благоприятните възможности за
развитие по отношение на БВП включват по-силно от очакваното
възвръщане на доверието и по-стабилно търсене в световен
мащаб, произтичащо например от стабилизирането на жилищния
пазар в САЩ. Що се отнася до инфлацията, рисковете изглеждат
до голяма степен балансирани, като основният риск е свързан с
по-рязко от очакваното свиване на БВП, което ще причини спад в
динамиката на цените. От друга страна, смущенията в доставките
на петрол поради геополитическо напрежение и надхвърлящо
прогнозите търсене в нововъзникващите пазари могат да
повишат инфлацията на цените на стоките.
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По-подробна информация може да бъде намерена на следния адрес:
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2012-02-23interim_forecast_en.htm
*****

Националното законодателство на 8 държави
членки все още не съответства на правилата на
ЕС 3
Отварянето на енергийните пазари е от съществена важност за
конкурентоспособността на икономиката на ЕС като цяло.
Ефективният, взаимосвързан и прозрачен вътрешен енергиен
пазар в Европа ще предложи и на потребителите избор между Снимка: europedirect-ruse.eu
различни дружества, доставящи природен газ и електроенергия, и
ще направи пазара достъпен за всички доставчици.
Директивите за електроенергията и природния газ от третия
енергиен пакет трябваше да се транспонират от държавитечленки до 3 март 2011 г. Към днешна дата България, Кипър,
Испания, Люксембург, Нидерландия, Румъния и Словакия не са
информирали
Комисията
относно
никакви
мерки
за
транспониране на двете директиви, а Естония не е внесла

3

По информация на Европейската комисия, IP/12/181, 27/02/2012
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информация по отношение на Директивата за природния газ.
Поради това днес Комисията изпрати 15 мотивирани становища
на тези 8 държави-членки, за да ги прикани настоятелно да
спазят правното си задължение. Държавите-членки имат срок от
два месеца, за да предприемат мерки. Ако не спазят
задължението си, Комисията може да заведе иск срещу тях пред
Съда на Европейския съюз.
Контекст
През февруари 2011 г. държавните и правителствени
ръководители на ЕС обявиха нуждата от завършване на
вътрешния енергиен пазар до 2014 г. Своевременното и пълно
транспониране на европейското законодателство относно
единния пазар на природен газ и електроенергия в националните
нормативни уредби е от съществена важност за постигането на
тази цел. Третият енергиен пакет съдържа важни разпоредби за
правилното функциониране на енергийните пазари, включително
нови правила за отделянето на мрежите, за укрепване
независимостта и правомощията на националните регулаторни
органи и правила за подобряване на дейността на пазарите на
дребно в интерес на потребителите.
Засегнатите директиви от третия енергиен пакет са:
*
Директива относно общите правила за вътрешния пазар на
природен газ (2009/73/ЕО)
*
Директива относно общите правила за вътрешния пазар на
електроенергия (2009/72/ЕО)
Настоящата процедура за нарушения на правото на ЕС се
занимава със случаи на неуведомяване за транспонирането на
третия енергиен пакет. Същевременно Комисията анализира
мерките, нотифицирани от държавите-членки, които са
транспонирали директивите само частично, и в следващите Снимка:
няколко месеца ще реши какви стъпки трябва да се предприемат. ec.europa.eu/dgs/energy
За повече информация:
Директивата за електроенергията (2009/72/ЕО) и Директивата за природния газ (2009/73/ЕО)
могат да бъдат намерени тук.
Уебсайт на Комисията относно вътрешния енергиен пазар:
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm.
Актуалните статистически данни във връзка с нарушенията са на разположение в
интернет на адрес: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_bg.htm.
За повече информация относно процедурите на ЕС за нарушение, виж MEMO/12/134
*****
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Стартира нов онлайн портал за достъпа до
европейско финансиране във всяка страна
членка 4
Достъпът до финансиране е важен за подпомагане на МСП да се
развиват и да бъдат конкурентни. За съжаление кризата в
момента прави достъпа до финансиране за МСП изключително
труден. За да помогне за разрешаването на този проблем,
Европейският Инвестиционен Фонд наскоро пусна единен портал,
предоставящ информация за това как да се намери финансиране
по различни програми на ЕС във всяка една от страните членки.
Европа предоставя балансиран микс от гъвкави финансови
инструменти по програмите за периода 2007-2013, които
подпомагат МСП: чрез Структурните фондове, Рамковата
програма за конкурентоспособност и иновации (CIP) и
Микрофинансиране за прогрес (Progress Microfinance), както и
отпускане на заеми от Европейската Инвестиционна Банка.
Финансовите инструменти в ЕС се управляват от финансови
посредници като банки, кредитни институции и фондове за рисков
капитал.
За достъп до европейски финансови инструменти, моля посетете
следния уебсайт и потърсете банка или фонд за рисков капитал,
които предоставят финансиране в съответната държава:
http://www.eif.org/what_we_do/where/index.htm

Единният портал за европейски финансови инструменти е
предложен в Плана за действие на ЕС за подобряване достъпа
до финансиране за МСП, приет от Комисията на 7 декември 2011.
Планът за действие предлага също увеличаване на финансовата
помощ от бюджета на ЕС и ЕИБ. Комисията е предложила също
регламент, установяващ общи правила за предлагането на

4

По информация на EU & Services Bulletin, No 140
Page 9 of 12

пазара на рискови капиталови фондове.
За повече информация относно Плана за действие на ЕС, моля посетете:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/index_en.htm
*****

Интелигентната специализация и Новата
кохезионна политика 2014-2020 5
Стратегиите за интелигентна специализация помагат за
фокусиране на иновациите и политиките за изследвания и
развитие в подкрепа на и инвестиции за ключови приоритети и
надграждане над съществуващите регионални силни страни и
конкурентни предимства с цел да се постигне интелигентен,
базиран на знанията и устойчив растеж. Стратегиите за
интелигентна специализация помагат също за засилване на Снимка: baltic-course.com
регионалните иновационни системи и е установено, че помагат за
ефективното използване на регионалното финансиране.
Съгласно новите предложения на Комисията за новия програмен
период на кохезионно финансиране (2014-2020), интелигентната
специализация ще играе изключително важна роля и ще бъде
предпоставка за разгръщане на средствата от Европейския фонд
за регионално развитие в подкрепа на иновациите и
изследванията.
ГД „Регионална политика” на Комисията е публикувала нова
фактологична справка за интелигентната специализация
съгласно кохезионната политика в периода 2014-2020.
За повече информация, моля консултирайте се със следния сайт:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf/
*****

Търсят се идеи за европейски творчески райони
по нов конкурс за проекти 6
Европейските творчески райони ще подкрепят традиционните
промишлени области в прехода им от традиционна икономика със
силна „наследствена“ стойност и културна идентичност към
устойчива и иновативна икономика. Това включва насърчаването
на нови форми на творчество и по-доброто използване на
иновациите на услугите и креативните индустрии за стимулиране
на структурна промяна на икономиката, основана на културата,
занаятите и производството. В тази връзка европейските
творчески райони трябва от една страна да посрещат
специфичните потребности на иновативните фирми от сферата
на креативните индустрии от укрепване на капацитета ин за
иновации и растеж, а от друга да стимулират търсенето на
услугите им от фирми и организации от други сектори за
подпомагане на регионалното развитие.

5
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Обявата за набиране на проектни предложения ще премине през
процедура с два етапа: кандидатите трябва първо да подадат
концепция от максимум 5 страници, последвана на втори етап от
разработка на пълно проектно предложение за образуване на
Европейски творчески район, което да бъде съфинансирано от
Европейската комисия. След оценка на концепциите ще бъдат
поканени максимум 5 кандидати да разработят пълни и подробни
проектни предложения. От тях ще получат грант не повече от две.

Краен срок за подаване на концепциите: 4 май 2012.
На 12 април 2012 в Брюксел ще бъде организирана
информационна сесия за конкурса. Повече информация и форма
за регистрация ще бъде предоставена на сайта на Генерална
дирекция „Предприятия и промишленост“ на по-късен етап.
Интернет страница на обявата:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5782&lang=en&tpa_id=135
*****
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