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I. История на Европейската интеграция: повече от 50 години мирно
съжителство
Не съществува дата, за която можем да кажем, че е начална дата за
европейските интеграционни процеси. Датата 9 май 1950 г. често е наричана
“стартова дата”, но някои важни стъпки са били предприети много преди това.
Най-важните от тях са речта на Уинстън Чърчил от 1950 г. на тема “Съединени
Европейски щати”, основаването на Организацията за европейско икономическо
сътрудничество (за изпълняване на плана маршал) и основаването на Съвета
на Европа.
Ще направим кратък преглед на най-важните стъпки в европейската интеграция,
без да претендираме за изчерпателност. На тази тема са написани много книги,
а

по-подробна

информация

може

да

се

намери

на

уеб-адрес:

http://europa.eu.int/abc/history/index_en.htm
9 Май 1950
В реч, вдъхновена от Джийн Монет, Роберт Шуман, министърът на
външните работи на Франция, предлага Франция, Германия и други
европейски страни, които желаят да се присъединят към тях, да обединят
своите ресурси от въглища и стомана (декларация на Шуман).
18 Април 1951
Шестте (Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия)
подписват Парижкия договор, чрез който се основава Европейска общност
за въглища и стомана (ECSC).
25 Март 1957
В Рим са подписани Договори от Шестте (Белгия, Франция, Германия,
Италия, Люксембург, Нидерландия)

за основаване на Европейската

икономическа общност (EEC) и Европейската общност за атомна енергия
(Euratom), които и до днес се наричат Римски договори.
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8 Април 1965
В Брюксел е подписан Договор за сливане на изпълнителните органи на
трите Общности (ECSC, EEC и Еuratom), който влиза в сила от 1 юли 1967
г.
1 Януари 1973
Дания, Ирландия и Великобритания се присъединяват към Европейската
общност.
1 Юли 1977
Отменени са митата.
Юни 1979
Проведени са първите избори за Европейски парламент при пряко и
всеобщо избирателно право.
1 Януари 1981
Гърция става десети член на Европеската общност.
1 Януари 1986
Испания и Португалия се присъединяват към Европейската общност.
Февруари 1987
В Люксембург е подписан Актът за Европейско единство.
Февруари 1992
Министрите на външните работи и финансовите министри подписват в
Маастрихт Договорът за Европейския съюз.
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1 Януари 1995
Австрия, Финландия и Швеция стават членове на европейския съюз.

1 Януари 1999
Еврото официално стартира. Австрия, Белгия, Финландия, Франция,
Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия и
Испания приемат Еврото за своя официална валута.
26 Март 1999
Agenda 2000: strengthening the pre-accession strategy for applicant countries
Програма 2000: укрепване на предприсъединителната стратегия за
страните-кандидатки.
26 Февруари 2001
В Договора от Ница се обсъжда структурата на ЕС след разширяването.
1 Януари 2002
Евро монетите и банкнотите влизат в обръщение в 12 страни членки на
ЕС: Австрия, Белгия, Гърция, Финландия, Франция, Германия, Ирландия,
Италия, Люксембург, Холандия, Португалия и Испания
БЪДЕЩЕТО
Разширяване, по-нататъшна интеграция, институционални реформи?
Още

подробна

информация

можете

да

намерите

на

адрес:

http://europa.eu.int/abc/history/index_en.htm
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II. Институциите на Европейския съюз
Европейският съюз е изграден върху институционална система, която е
единствена по рода си в света. Страните членки дават суверенитет по
определени

въпроси

на

независими

институции,

които

представляват

интересите на Съюза като цяло, на страните членки и неговите граждани.

1. Европейски парламент

A. Общи положения
Избиран на всеки 5 години чрез всеобщо и пряко избирателно право,
Европейският парламент е изразител на свободната воля на 374-те милиона
граждани на Съюза. Неговите корени са някъде в 50-те години, но не е бил
избиран чрез всеобщо избирателно право от гражданите на страните членки до
1979 г. Той се явява пряко отражение на свободната демократична воля на
гражданите

на

Европейския

съюз

и

техен

главен

представител

пред

институциите на Общността.
Неговата история е белязана от реформите, приети през 1970 г. (бюджетни
условия), 1975 г (финансови условия), 1986 г. (Акт за европейско единство),
1992 (Договора от Маастрихт) и 1997 (Договора от Амстердам), които не само го
превръщат в истинска законодателна институция, но също така укрепват
неговата роля като пазач на демокрацията в Европейския съюз.

B. Седалище и структура
Европейският

парламент

работи

във

Франция,

Белгия

и

Люксембург.

Пленарните заседания, на които присъстват всички членове на Европейския
парламент, се провеждат в Страсбург, седалището на Парламента. Срещите на
Парламентарната комисия и всички допълнителни пленарни заседания се
провеждат в Брюксел, а Генералният секретариат е в Люксембург.
Парламентът се избира на всеки 5 години и има 626 парламентарни члена,
свързани с транснационални политически групи, които представляват основните
политически тенденции в страните членки на Съюза.

5

C. Роля
Европейският Парламент има три основни функции:
•

упражнява демократичен контрол над всички институции на Общността, в
частност над Комисията,

•

поделя си законодателната власт със Съвета,

•

играе решаваща роля при приемането на бюджета.

D. Бъдещето
In the Treaty of Nice the number of MEPs per member state after the enlargement is
В Договора от ница броят на членовете на Европейски парламент след
разширяването е .
Междуправителствената конференция промени едно от решенията от
Договора от Амстердам, а именно ограничаването до 700 на броя на членовете.
Броят на членовете на Европейския парламент сега не може да превишава 732.
Междуправителствената конференция освен това реши броят на членовете
да бъде избиран от сегашните и бъдещите страни членки. Броят на бъдещите
страни членки все още е предмет на преговори за присъединяване, но
настоящите страни членки се споразумяха, че по време на тези преговори
техните позиции в присъединяването ще се определят от таблицата по-долу.
Any countries that join the Union during this parliamentary term will also be able to
elect their Members. In this case, the ceiling of 732 may temporarily be exceeded.
Всички страни, които се присъединят към Съюза по време на парламентарния
мандат, ще могат също да изберат свои членове. В такъв случай, лимитът от
732 души може да бъде надхвърлен.
Германия

99

Великобритания

72

Франция

72

Италия

72

Испания

50

Полша

50

Румъния

33
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Холандия

25

Гърция

22

Република Чехия

20

Белгия

22

Унгария

20

Португалия

22

Швеция

18

България

17

Австрия

17

Словакия

13

Дания

13

Финландия

13

Ирландия

12

Литва

12

Латвия

8

Словения

7

Естония

6

Кипър

6

Люксембург

6

Малта

5

ОБЩО

732

Повече информация – на адрес: http://europarl.eu.int

2. Съвет на Европейския съюз

A. Общи положения
Съветът

е

главната

институция

на

ЕС,

която

взема

решения.

Тя

е

олицетворение на страните членки, чиито представители се събират редовно на
ниво министри.
В зависимост от съдържанието на дневния ред, Съветът се събира в различен
състав: министри на външните работи, финансови министри, на образованието,
на комуникациите и т.н.
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B. Седалище и състав
Седалището на Съвета е в Брюксел, където се провеждат срещите на
министрите, с изключение на април, юни и октомври, когато те се провеждат в
Люксембург.
Съветът включва по един представител на ниво министър от всяка страна
членка, упълномощен да представлява своето правителство. Макар че има само
един Съвет, различни групи се срещат, в зависимост от разискваните теми.
Председателството на Съвета се поема на ротационен принцип за по 6 месеца
от всяка страна членка.
C. Роля
Съветът на Европеския съюз има три важни функции:
•

вземане на решения

•

координация на икономическите политики на страните членки

•

поделя си законодателната власт с Европейския парламент.

Повече информация – на адрес: http://ue.eu.int/en/summ.htm

3. Европейска комисия

A. Общи положения
Европейската комисия олицетворява и поддържа общите интереси на Съюза.
Председателят и членовете се избират от страните членки, след като са били
одобрени от Европейския парламент.

B. Седалище и структура
Седалището на Комисията е в Брюксел.
Комисията има колегия от 20 члена. Председателят, двамата заместникпредседатели и останалите 17 члена на Комисията се избират заради общата
им компетентност и всички съществуващи гаранции за независимост. Всички те
заемат някакви политически постове в собствените си страни, често на ниво
министри.
Комисията се преназначава на всеки 5 години, в рамките на шест месеца от
изборите за Европейски парламент. Този интервал дава на новия Парламент
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време да одобри Председателя на Комисията, предложен от страните членки,
преди Председателят да състави своя бъдещ екип, в сътрудничество с
правителствата на страните членки. Тогава Парламентът дава своето мнение за
цялата колегия чрез процедура за одобряване. След като е била приета от
Парламента, новата Комисия може официално да започне работа през
следващия януари.

C. Роля
Европейската комисия има четири основни функции:
•

да упражнява законодателна инициатива пред Парламента и Съвета,

•

да управлява и прилага политиките на Общността,

•

да прилага законите на Общността (заедно със Съда)

•

да действа като говорител на Европейския съюз и да води преговори за
международни спогодби, особено които се отнасят за търговия и
сътрудничество.

D. Бъдещето
Ако се използва същия принцип (по 1 представител на страна членка, по 2 за
големите), Комисията би трябвало да се състои от 35 члена. Според
единодушното мнение на Комисията, това би направило институцията много
неефективна.
В Ница страните членки взеха решение, че от 2005 г. ще има само по един
представител на страна членка и когато се надхвърли бройката 27, ще се
прилага ротационния принцип (при равни условия).
Повече информация – на адрес: http://europa.eu.int/comm/index_en.htm

4. Съд
A. Общи положения
Съдът осигурява спазването на законите при интерпретацията и прилагането на
законите при Договорите.
Като юридическа институция на Съюза, той гарантира, че законът ще бъде
интерпретиран и прилаган по еднакъв начин във всички страни членки, или с
други думи, че ще бъде един и същ за всички страни и при всички
обстоятелства.
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B. Седалище и структура
Седалището на Съда е в Люксембург.
Договорът не установява структура според националността, но на практика
Съдът включва по един съдия от всяка страна членка, така че са представени
различни национални правни системи. Съдът се подпомага от осем главни
адвокати, чиято роля е да представят публично и безпристрастно обсъжданите
мнения за случаите, разглеждани пред съда.
Съдиите

и

главните

адвокати

се

избират

по

взаимно

съгласие

на

правителствата на страните членки за срок от шест години, като частично се
преназначават на всеки три години. Те са членове на висшите национални
съдебни власти или юристконсулти с призната компетентност и гарантирана
независимост.
Както Съдът, така и Съдът от първа инстанция имат Председател, определен за
срок от три години.
C. Роля
In order to ensure that the law is observed in the interpretation and application of the
Treaties, the Court has wide jurisdiction that it exercises in the context of the various
categories of proceedings, of which the following are the most common:
За да гарантира, че законът се съблюдава при интерпретацията и прилагането
на Договорите, Съдът има широки компетенции, които той упражнява в
контекста на различни категории съдопроизводство, по-важните от които са
следните:
•

предварителни определения;

•

съдопроизводство за неизпълнение на задължение;

•

съдопроизводство за анулиране;

•

съдопроизводство за неизвършване на действие.

Повече информация – на адрес: http://curia.eu.int/en/index.htm

5. Съд на одитори
Съдът на одиторите проверява дали всички постъпления и всички разходи на
Съюза са направени по законосъобразен и правилен начин и дали е законно
финансовото управление на бюджета на Европейския съюз.
Повече информация – на адрес: http://www.eca.eu.int
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6. Европейска централна банка
The European Central Bank frames and implements European monetary policy; it
conducts foreign exchange operations and ensures the smooth operation of payment
systems.
Европейската централна банка съставя и провежда европейската монетарна
политика, извършва външните обменни операции и обезпечава безпроблемното
действие на платежните системи.
Повече информация – на адрес: http://www.ecb.int

7. Европейска социална и икономическа комисия
Европейската социална и икономическа комисия представлява възгледите и
интересите на организираното гражданско общество пред Комисията, Съвета и
Европейския парламент. Тя трябва да дава съвети по въпроси, отнасящи се до
икономическата и социалната политика, а също така може да дава мнения по
други въпроси, които счита за важни.
Комисия: http://www.ces.eu.int

8. Комисия за регионите
Комисията за регионите осигурява спазването на регионалните и локалните
прерогативи.
Тя трябва да дава консултации по въпроси, свързани с регионалната политика,
околната среда и образованието. Тя се съставя от представители на регионални
и локални власти.
Повече информация – на адрес: http://www.cor.eu.int/home.htm
9. Европейска инвестиционна банка
Европейската инвестиционна банка (EIB) е финансовата институция на
Европейския съюз. Тя финансира инвестиционните проекти.
Повече информация – на адрес: http://www.eib.eu.int

10. Европейски Омбудсман
Всички лица или институции, пребиваващи в ЕС, могат да се обръщат към
Европейския Омбудсман, ако считат, че са понесли щети от някакъв акт на лошо
управление от някаква институция или структура на ЕС.
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Повече информация – на адрес: http://www.euro-ombudsman.eu.int
11. Европейски инвестиционен фонд
Европейският инвестиционен фонд е специализираната финансова институция
на Европейския съюз, която предоставя рискови капитали и средства за
гарантиране на създаването, растежа и развитието на малките и средни
предприятия (МСП).
Повече информация – на адрес: http://eif.eu.int
12. АГЕНЦИИ

Агенция на Общността е орган на обществена власт, създаден според
европейското законодателство, отделен от институциите на Общността (Съвета,
Парламента, Комисията, Централната банка и т. н.), който се ползва с
юридическа самостоятелност.
Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP)
Повече информация – на адрес: http://www.cedefop.gr
Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
Повече информация – на адрес: http://www.eurofund.eu.int
Европейска агенция за околната среда
Повече информация – на адрес: http://europa.eu.int/agencies/carte1_en.htm
Европейска фондация за квалификация
Повече информация – на адрес: http://www.etf.eu.int
Европейски център за мониторинг за наркотици и зависимостта от
наркотици (EMCDDA)
Повече информация – на адрес: http://www.emcdda.org
Европейска агенция за оценка на лекарствените средства
Повече информация – на адрес: http://www.emea.eu.int
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Агенция за хармонизиране на вътрешния пазар
Повече информация – на адрес: http://oami.eu.int
Европейска агенция за здравословни и безопасни условия на труд
Повече информация – на адрес: http://europe.osha.eu.int
Агенция на Общността за растителното разнообразие
Повече информация – на адрес: http://www.cpvo.eu.int
Европейски център за мониторинг за расизъм и ксенофобия
Повече информация – на адрес: http://www.eumc.eu.int
Преводачески център за институциите на ЕС
Повече информация – на адрес: http://www.cdt.eu.int
Европейска агенция за реконструкция
Повече информация – на адрес: http://www.ear.eu.int
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III. Вземане на решения в Европейския съюз

Вземането на Решения в Европейския съюз става в резултат на взаимодействие
между различни страни по решенето, в частност на “институционалния
триъгълник”, образуван от Европейския парламент, Съвета на Европейския
съюз и Европейската комисия. Съдът на одиторите, Икономическата и
социалната комисия, Комисията за регионите, Европейската централна банка и
Финансово-икономическата комисия също се намесват в различни специфични
области.
Правилата по процедурата за вземане на решения са формулирани в
Договорите и обхващат всички области на действие на Европейския съюз. Тук
ние засягаме само законовата процедура и не се интересуваме от процедурите
за приемане на бюджета или сключването на международни спогодби.
Макар че има определени области, като например Европейски паричен съюз,
където се прилагат специфични мерки, ние можем, в най-общ смисъл, да
разграничим три главни процедури, които, в зависимост от случая, ръководят
вземането на решения в законодателната област:
•

съвместно вземане на решения;

•

разрешение;

•

допитване.

Европейско законодателство
Основни закони на Общността
•

Конституционални договори (Римски договор, Акт за Европейско единство,
Договор от Маастрихт, Договор от Амстердам)

•

Общи законови принципи

Второстепенни закони на Общността
•

Общи принципи (атрибути на властите, subsidiarity)

•

Форми
Наредби: Те имат общо приложение, задължителни са като цяло и са
пряко приложими във всички страни членки. Като “Закони на Общността”,
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наредбите трябва да се спазват безусловно от тези, към които се отнасят
(лица, страни членки, институции на Общността).
Директиви: Те са задължителни, що се отнася до резултатите, които
трябва да се постигнат, за всички страни членки, за които са
предназначени. Националните власти обаче са тези, които решават за
формите и методите за постигане на тези цели. Директивите може да се
отнасят за една, няколко или за всички страни членки.
За да е сигурно, че целите, формулирани в директивите, са приложими за
отделните граждани, се изисква акт за транспозиция (преместване) от
националния законодател, чрез който националното законодателство се
адаптира към целите, формулирани в директивите. На отделните
граждани са дадени права и ограничения чрез закона, когато директивата
е обединена в националното законодателство.
Решения: Те са изцяло задължителни за тези, за които се отнася. Това
може да бъдат страни членки или физически или юридически лица. Както
и директивите, така и решенията може да включват задължение на
страна членка да дава на отделни граждани по-благоприятна правна
позиция. В такъв случай, както при директивите, се изисква акт за
транспозиция (преместване) от страна на държавата членка. Решенията
може да бъдат пряко приложими при същите предварителни условия,
както условията на директивите.
Препоръки и мнения: Те нямат задължителна сила и не създават
никакви права и задължения за тези, за които се отнасят.
•

Йерархия в законодателството на Общността
Основните

закони

на

Общността

са

на

върха

в

йерархията

на

законодателството. Условията на основните закони на Общността по прицип
са с еднакъв ранг. Това важи и за неписаните закони на Общността.
Международните договори, сключени от Общността, се нареждат след
основните

и

неписаните

второстепенните

закони

закони
на

на

Общността.

Общността

(виж

След

7(4),

тях

параграф

следват
първи,

подпараграф втори ЕСТ), т. е., за да бъде в сила, всеки юридически акт
трябва да бъде съвместим с по-горестоящите в йерархията закони. Няма
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предимство за отделен юридически акт от второстепенните закони на
Общността, де юре или според институцията, гласувала закона.
•

Място на законодателството на Общността
* Автономна система от правила
* Отношение на законодателството на Общността спрямо националното
законодателство: лоялност на страните членки
В случй на конфликт: пряко приложение на закона на Общността, приоритет
на закона на Общността

Повече информация за законодателството на Общността– на адрес:
http://europa.eu.int/eur-lex/en/about/abc_en.pdf
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IV. Информационни източници на ЕС
Пазарът на информация за ЕС е наводнен от публикации, бюлетини, списания,
журнали и он-лайн информация, която идва от публицисти, медии, различни
институции на Европейския съюз... Стойността и надеждността на всички тези
информационни източници силно варира. Макар че авторът или редакторът на
текста може да ви насочат в правилната посока, понякога се оказва трудно да се
прецени дали информацията заслужава доверие или не.
Хубавото при търсенето на информация по въпроси, отнасящи се до ЕС е, че
Европеският съюз инвестира много в информационни средства. Повечето от
официалните публикации са преведени на официалните езици на ЕС и се
актуализират много редовно.
1. Информационни източници на хартиен носител
Преглед на информацията, публикувана от официалния издател на ЕС, можете
да намерите на адрес:
http://europa.eu.int/publications/index_en.htm
http://publications.eu.int
A. Официални източници
•

Official Journal (OJ)
Official Journal на Европейскта общност (OJ) е единственото периодично
издание, което се публикува всеки работен ден на 11-те официални езици на
Европейския съюз. Съдържа две свързни серии (L за законодателство и С за
информация и съобщения) и приложение (S за публични търгове). Има също
и електронна секция към С-сериите, известни като OJCE. Документите,
публикувани в Official Journal на Европейскта общност, имат само
електронен вариант.

•

Бюлетин на ЕС
Бюлетинът на Европейския съюз (10 броя годишно) дава описание на
дейностите на Комисията и другите институции на Общността. Публикува се
от Генералния секретариат на Европейската комисия на 11-те официални
езици.
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•

Отчет за дейностите на ЕС (годишен)
Общият отчет на дейностите на ЕС се публикува от Комисията ежегодно.
Във вариант на хартиен носител се разпространява от националните агенти

по продажбите:
БЪЛГАРИЯ
Europress Euromedia Ltd
бул. “Витоша” 59
1000 София
Тел.. (359-2) 980 37 66
Факс (359-2) 980 42 30
E-mail: Milena@mbox.cit.bg
URL: http://www.europress.bg

B. Неофициални източници
•

Доклади за законите за Общия пазар (CML доклади)
Редактор: Sweet & Maxwell Ltd
Богати материали от европейската съдебна практика на Европейския съд,
Съдът от първа инстанция, Европейската комисия, националните съдилища
и трибунали

•

Годишник за европейско законодателство
Редактор: Oxford University press
Годишникът съдържа високо оценявани годишни прегледи, заедно със
статии на водещи учени в областта. Може да се ползва като основно
помагало от всички практикуващи или изучаващи законодателството на ЕС.

•

Преглед на европейското законодателство (EurLR), Лондон
Редактор: Sweet & Maxwell Ltd
Най- актуалният източник към момента за съдебната практика на ЕС.

•

Revue du Marché commun et de l’Union Européenne
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Редактор: Paris, éditions techniques et économiques
Месечно списание: теоретични статии, коментари върху съдебната практика,
новини за Европейската общност.
•

Гласът на Европа
Website: http://www.european-voice.com
“Гласът на Европа” е седмичен вестник, посветен на политиката и бизнеса в
ЕС, който се отпечатва в Брюксел всеки вторник.

•

Agence Europe
Website: http://www.agenceurope.com/
Европейски Ежедневен Бюлетин е единственият всекидневник в света за
новини от ЕС. Пише се на френски, но се превежда също на английски,
италиански и немски.

2. Он-лайн информационни източници на ЕС
Информация от ЕС
•

URL: http://europa.eu.int

•

Забележка: Портал за всякаква информация за ЕС.

Законодателство
Eurlex
•

URL: http://europa.eu.int/eur-lex

•

Забележка: разпространява се безплатно

Правна обсерватория:
•

URL: http://wwwdb.europarl.eu.int/dors/oeil/en/default

•

Забележка: процесът на вземане на решения

Prelex:
•

URL: http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en

•

Забележка: процесът на вземане на решения
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Celex:
•

URL: http://europa.eu.int/celex

•

Забележка: законодателство срещу заплащане

Scadplus:
•

URL: http://europa.eu.int/scadplus/scad_en.htm

•

Забележка: резюме на основните законови мерки и процедури за
всяка от дейностите на ЕС.

Curia:
•

URL: http://www.curia.eu.int/jurisp/index.htm

•

Забележка: случаи от съдебната практика на Съда

Международни спогодби и конвенции:
•

URL: http://ue.eu.int/Accords/default.asp?Lang=en

•

Забележка: машина за търсене за международни спогодби и
конвенции

Диалог с бизнеса
•

URL: http://europa.eu.int/business/en

•

Забележка: Връзки и информация за: Техническо хармонизиране /
Публични търгове / Възможности за финансиране бред бизнеса /
Евро / Отстояване на вашите права / Околна среда / Социална
сигурност / Права върху интелектуална собственост

Мита
База данни за пазарен достъп:
•

URL: http://mkaccdb.eu.int

•

Забележка: База данни използвани за митнически тарифи тарифи
/Справочник на износителя за важни формалности

TARIC:
•

URL:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-

bin/tarchap?Lang=EN
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•

Забележка: Мита за внос в ЕС

VIES:
•

URL: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm

•

Забележка: проверка на данъчен номер

Митници:
•

URL: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/csrdhome.htm

•

Забележка: Адреси на митници в страните членки

Публични търгове
TED:
•

URL: http://ted.eur-op.eu.int/ojs/html/index2.htm

•

Забележка: база данни

Simap:
•

URL: http://simap.eu.int

•

Забележка: информация

Диалог с бизнеса:
•

URL: http://europa.eu.int/business/en/index.html

•

Забележка: данни, информация и съвети, които ще ви помогнат да
постигнете най-доброто на вътрешния пазар.

Здарвословна и безопасна работа
OSHA:
•

URL: http://agency.osha.eu.int

•

Забележка: Информация за европейското законодателство и политика
по въпросите на здравословни и безопасни условия на труд, както и
за националните законодателства.

Заеми и грантове
Europeaid:
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•

URL: http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/index_en.htm

•

Забележка: Информация за програми, проекти и годишни отчети

Grants and loans:
•

URL:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/aides/index_en.htm

•

Забележка: Ръководство за грантове и заеми

Welcome Europe:
•

URL: http://www.welcomeeurope.com/eurofunding_zine.asp?

•

Забележка: информация за грантове и безлихвени заеми; поподробната информация е платена.

Cordis:
•

URL: http://www.cordis.lu

•

Забележка: Портал за информация за изследване и развитие

Изложения
Expodatabase (M&A):
•

URL: http://www.expodatabase.com

•

Забележка:

Информация за важни компании, организатори на

панаири и търговски изложения.
Expo 24-7:
•

URL: http://www.expo24-7.com/default.asp

•

Забележка: Подробен портал и бизнес източник за международни
изложения, панаири и други подобни събития по целия свят.

AUMA
•

URL: http://www.auma.de

•

Забележка: база данни за панаирите в Германия.

Portugal:
•

URL: http://www.fil.pt
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•

Забележка:

информация

за

модерния

парк

на

панаирите

в

Португалия.
Адреси
Kompass:
•

URL: http://www.kompass.com

•

Забележка: адреси на фирми от целия свят; част от информацията е
безплатна

Europages:
•

URL: http://www.europages.com

•

Забележка: адреси на фирми от целия свят

Yellowpages:
•

URL: http://www.globalyp.com

•

Забележка: жълти страници от целия свят

Wer liefert was:
•

URL: http://web.wlwonline.de

•

Забележка: адреси и информация за фирми.

Търсачки
Google:
•

URL: http://www.google.com

•

Забележка: удобна за ползване машина за търсене на различни
езици.

Yahoo:
•

URL: http://www.yahoo.com

•

Забележка: машина за търсене

Lycos:
•

URL: http://www.lycos.com
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•

Забележка: машина за търсене на различни езици

Altavista:
•

URL: http://www.altavista.com

•

Забележка: машина за търсене на различни езици

Информация за експорт
ING-bank:
•

URL: http://www.interex.be

•

Забележка: Сайт на Белгия за международна търговия

Exportlinks:
•

URL: http://www.export.nl

•

Забележка: Сайт на Дания за експорт, с много полезни връзки.

Разни
Европейските правителства он-лайн:
•

URL: http://europa.eu.int/abc/governments/index_en.html

•

Забележка: добър старт за официална информация от националните
правителства

Създаване на фирма в Европа:
•

URL: http://www.hvri.dk

•

Забележка:

ръководство

за

създаване

на

фирма

във

всяка

европейска страна
Мрежа на Търговските палати:
•

URL: http://www.worldchambers.com

•

Забележка: информация за световната мрежа на палатите, интересни
адреси за контакт
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