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БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ОТНОСНО: Трети Европейски парламент на предприятията 16 октомври 2014 г., Брюксел

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви покани на третото издание
на Европейски парламент на предприятията /ЕПП/, което ще се проведе на 16 октомври
2014 г. в Пленарната зала на Европейския Парламент в Брюксел. Събитието се организира от
Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати /ЕВРОПАЛАТИ/ на всеки две
години и дава възможност на бизнес обществото да участва в европейски дебат по актуални и
жизненоважни за бизнеса теми, както и да контактува пряко с представителите на
Европейските институции. Целта на ЕПП е да се постигне по-добро разбиране от страна на
европейските законодатели на нуждите, притесненията и предизвикателствата, с които
ежедневно се срещат предприемачите. ЕПП ще позволи на предприемачите да вникнат в целите
на ЕС и ролята на всяка институция в законодателния процес.
ЕПП се състои от предприемачи от страните от цяла Европа, в съответствие с броя на
членовете на Европейския парламент от съответната държава. 751 предприемачи от страните
на ЕС ще се включат за трети път в ЕПП. 24 компании от страни – нечленки на ЕС ще участват
като наблюдатели. България ще изпрати 17 представители на бизнеса.
На база на приоритетите за 2014 г., представени от Европейската комисия, Европейския
парламент, председателството на ЕС и ЕВРОПАЛАТИ са определени четири области за дебат
по време на ЕПП – интернационализация, умения и човешки ресурси, финансиране,
енергия. В края на всеки дебат, членовете на ЕПП ще имат възможност да изразят мнението си
и да гласуват по поставени въпроси.
Отправяме покана за Вашето участие в третото издание на Европейския парламент на
предприятията. Вярваме, че от позицията на своя сектор и бизнес можете да споделите опит и
да направите полезни предложения за подобряване икономическата среда и бизнес
сътрудничество в ЕС. Регистрацията се осъществява чрез попълване и изпращане на
приложената форма на e-mail: G.Dimitrova@bcci.bg и заплащане на такса 955 евро, която
включва самолетен билет София – Брюксел – София, две нощувки в 4 звезден хотел, вечеря,
вътрешен транспорт, застраховка и организационни разходи. Краен срок за регистрация и
заплащане на такса участие - 10 септември 2014 г. /сряда/.
За допълнителна информация, моля свързвайте се с БТПП, Дирекция „Международно
сътрудничество и международни организации” на тел.: 02 8117 489, 8117 494 или e-mail:
G.Dimitrova@bcci.bg.
Приложение: критерии за участие, проекто – програма и регистрационна форма
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