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ЕвропалатиЕвропалати

МрежатаМрежата

+1,788
Търговско-промишлени 

палати

45 Национални палатски 
организации

+19,367,120+19,367,120
ПредприятияПредприятия



ПолитикаПрограми

Ефективно представителство

Да представлява, служи
и подкрепя Европейските 

търговско-промишлени палати



Стратегия на Стратегия на 
разширяванеторазширяването

•• ИнституционалнаИнституционална
ЧленствоЧленство

•• ПолитическаПолитическа
Доклади за позициятаДоклади за позицията,, проучванияпроучвания, …, …

•• ОперационнаОперационна
Програми за сътрудничество, помощПрограми за сътрудничество, помощ



Централна ЕвропаЦентрална Европа

•• Изграждане на институцииИзграждане на институции
Сътрудничество между палатитеСътрудничество между палатите
Централно европейска академияЦентрално европейска академия

•• Развитие на предприятиятаРазвитие на предприятията
CAPE CAPE ревизияревизия

•• ПолитикаПолитика
CAPE CAPE проучванияпроучвания



Западни БалканиЗападни Балкани

•• Изграждане на институциитеИзграждане на институциите
Палатски партньорстваПалатски партньорства
Академични стипендииАкадемични стипендии
Регионални семинари относноРегионални семинари относно A.C. A.C. 
((обучаване на обучаващитеобучаване на обучаващите))

•• Развитие на предприятиятаРазвитие на предприятията
Местни семинари относноМестни семинари относно A.C. A.C. 

•• ПолитикаПолитика
Проучвания на Проучвания на конкурентноспособносттаконкурентноспособността



ТурцияТурция

•• 20 20 палатски партньорствапалатски партньорства
•• Програма за Програма за акредитацияакредитация
•• Академични стипендииАкадемични стипендии
•• КонференцииКонференции



Нови програмиНови програми……

•• Форум ЕСФорум ЕС--палата на Турцияпалата на Турция
15 15 палатски партньорствапалатски партньорства
30 30 академични стипендииакадемични стипендии
2 x 6 2 x 6 семинари относносеминари относно A.C.A.C.
6 6 публикации публикации отнсноотнсно A.C.A.C.
50 50 палати в програмата за палати в програмата за акредитацияакредитация

•• Програма за подкрепа на бизнесаПрограма за подкрепа на бизнеса
Внимание, фокусирано върху страните Внимание, фокусирано върху страните 
кандидаткикандидатки
Призив за предложенияПризив за предложения, , ПролетПролет 20072007

New



Ключове към успехаКлючове към успеха

•• Децентрализирано изпълнениеДецентрализирано изпълнение
Близко до реалносттаБлизко до реалността
Достъп до регионално нивоДостъп до регионално ниво

•• Внимание, фокусирано върху Внимание, фокусирано върху 
гражданското обществогражданското общество

Ефект на мултиплициранетоЕфект на мултиплицирането
УстойчивостУстойчивост

•• KISSKISS



Ефект от присъединяванетоЕфект от присъединяването

•• ПоПо--голям ангажимент при взимане на голям ангажимент при взимане на 
решения, свързани с политикатарешения, свързани с политиката

Фокусиране на вниманието върху Фокусиране на вниманието върху 
вътрешния пазар на ЕСвътрешния пазар на ЕС
И глобални темиИ глобални теми ((СТОСТО, , срещи на найсрещи на най--
високо равнище ЕСвисоко равнище ЕС,…),…)

•• Пълноправно участие в програми на ЕСПълноправно участие в програми на ЕС



Благодаря Ви за вниманиетоБлагодаря Ви за вниманието..

Dirk VantyghemDirk Vantyghem
ЕвропалатиЕвропалати
ПалатаПалата –– БрюкселБрюксел
vantyghem@eurochambres.eu vantyghem@eurochambres.eu 


