БАМИ, месец януари

брой 1/2019г.

ИНФОРМАЦИОНЕН КАЛЕНДАР
ПРОВЕДЕНИ СЪБИТИЯ
16.01 → На проведено заседание на КРГ за подготовка на нов БКТД социалните партньори договориха
размера на МРЗ в сектора и други финансови параметри. След съгласуване с УС на БАМИ ще се пристъпи
към неговото официално подписване.
17.01 → БСК организира среща на заинтересовани браншови структури
с ръководството на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) за
обсъждане на предложения
за промени в закона за
административното регулиране на икономическите дейности,
свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Представители на
БАМИ поставиха въпроса за изключване на предприятията от обхвата
на закона, когато зареждането с нефтопродукти се извършва на
промишлени площадки само за целите на производствената дейност.
Между БАМИ и БПГА беше подписан Протокол, с който може да се
запознаете от ТУК.
23.01 → Проведе се редовно заседание на УС на БАМИ, на което бяха приети финансовите параметри по
новия БКТД и Основни насоки и задачи за работа през І-во тримесечие на 2019. Основен акцент в
дейността се поставя върху енергийните проблеми и зависимости на бизнеса от цените на
енергоносителите; ще се търсят механизми за въздействие върху тези политики в полза на индустрията.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
06.02 → Предвижда се заключителна среща на членовете на КРГ по подготовката на БКТД, на която ще
бъде договорена процедура и дата за неговото подписване от социалните партньори-страни по
договора.
12.02 → По решение на УС на БАМИ ще се проведе среща с ръководството на БФИЕК, на която ще се
обсъди състоянието на енергийния пазар и растящите цени на енергоносителите. Ще се обсъдят
мерки и съвместни действия за защита на българската индустрия от нелоялни и непазарни практики в
енергетиката и за стабилизиране на енергийната борса.
13.02 → БАМИ организира заседанието на ПР Комитета, на което ще се обсъди информационната и
комуникационна политика на бранша, в контекста на предстоящите избори за ЕП; ще се приеме планграфик за работа през настоящата година.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
07.01. → Европейската комисия планира да удължи с две години правилата за държавна помощ,
предоставяна за намаляване на финансовата тежест върху бизнеса от ръста в цените на
електроенергия. По Директивата този срок е до 2020 г. Комисията също започна оценка на правилата, с
цел тяхната актуализация и необходимост от държавна помощ през следващите периоди до 2030 г.
23.01. → ЕП ще приеме резолюция по „Дългосрочната Стратегия за намаляване емисиите на
парникови газове в ЕС до 2050 г. в съответствие с Парижкото споразумение”. Трансформирането на
Европейската
инфраструктура в енергетиката, транспорта и строителството изискват солидна
индустриална база и съответно огромни инвестиции в нисковъглеродна икономика. В тази връзка
асоциациите на енергоинтензивните индустрии са изпратили свои препоръки до ръководствата на
парламентарните групи в ЕП: разработване на пакет от политически, финансови и регулаторни разпоредби
за мобилизиране на необходимите инвестиции, достъп до големи количества нисковъглеродна енергия на
конкурентни цени и Европейски план за енергиен преход, адекватни действия срещу изтичането на
въглеродни емисии за периода след 2030 г. и др. Изтегли документа от ТУК.
23.01. → Industry4Europe, обединяваща 130 национални индустриални сектора и Европейските им
асоциации са приели Манифест „Да поставим индустрията в основата на бъдещето на ЕС!”, с
посление до държавните глави и националните правителства на страните-членки. БАМИ се присъединява
към този Манифест, който след приемане и от други български работодателски организации ще бъде
изпратен до МС и участващите в изборите кандидати за представители на Р.България в ЕП.
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

