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Тема на седмицата 
 

 
ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА НАРКОТИЦИТЕ ЗА 2015 Г.: 

ОЦЕНКИ ЗА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЦИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪЮЗ 

 
Канабисът е най-масово използваният и най-често 

конфискуваният наркотик в Европа, като близо една 

четвърт от хората между 15 и 64 години са го пробвали 

през живота си, посочва доклад за 2015 г. на Европейския 

център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите. 

Докладът и неговите заключения бяха обсъждани в 

парламентарната комисия по граждански свободи с 

директора на центъра Волфганг Гьотц на 17 юни 2015 г.  

Около 80% от всички случаи на заловени наркотици са свързани с канабиса, 

посочва докладът – през 2013 г. в ЕС са регистрирани 671 000 случая на конфискация на 

смола от канабис и още 30 000 случая на конфискации на растението. Близо 1% от 

хората между 15 и 64 години го използват всеки ден, а тези, които някога са го опитвали, 

са 23,3%. 

Кокаинът е второто най-често използвано наркотично вещество, като 4,6% от 

хората са го пробвали поне веднъж. През 2013 г. са иззети общо 63 тона кокаин при 78 

000 регистрирани случая. 

Около 3,6% от хората на възраст между 15 и 64 години са употребявали екстази, а 

3,5% - амфетамини. 

Употребата на хероин и други подобни вещества видимо намалява - броят на 

новите пациенти, употребяващи хероин, е бил 23 000 души през 2013 г., в сравнение с 

59 000 души през 2007 г. Към момента се смята, че в Европа има 1,3 милиона зависими от 

тази категория наркотици. Тя продължава да се свързва с високо ниво на смъртните 

случаи и големи разходи за лечение. 

През 2014 г. са засечени 101 нови психоактивни субстанции, което прави по близо 

две на седмица. Към момента под наблюдение са общо 450 субстанции. 

Употребата на наркотици в България 

Изследване през 2012 г. показва, че употребата на канабис сред младите расте – 

8,3% от хората на възраст между 15 и 34 години заявяват, че са употребявали през 

последната година, в сравнение с 6% през 2008 г. и 4,4% през 2007 г. Екстази е второто 

най-разпространено наркотично вещество след канабиса, а употребата на амфетамини, 

кокаин и хероин намалява. 

Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите 

Центърът е открит през 1995 г. в Лисабон със статут на агенция на ЕС. Неговата 

задача е да предоставя на ЕС и страните-членки обективна информация за употребата на 

наркотици в Европа. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Събития в Народното събрание 

Събития от изминалата седмица 

 
Цецка Цачева: Присъединяването на България към Шенген ще направи 

югоизточната граница на Европейския съюз по-стабилна и по-надеждна 

 
Присъединяването на България към Шенген ще направи югоизточната граница на 

Европейския съюз по-стабилна и по-надеждна. Това заяви председателят на Народното 

събрание Цецка Цачева по време на официалната си среща с президента на Португалия 

Анибал Каваку Силва. По думите й страната ни отдавна е изпълнила критериите за 

членство в пространството за свободно придвижване и използва много голям обем 

информация от шенгенската информационна система. Стремим се да изпълним всички 

препоръки в докладите на европейските институции в рамките на Механизма за 

сътрудничество и проверка в областите правосъдие и вътрешен ред и сигурност, отбеляза 

председателят на парламента. 

Цецка Цачева допълни, че по отношение на миграционния натиск България 

стриктно следва ангажиментите си по редица документи и конвенции. Тя постави акцент 

върху работата и бдителността на институциите, ангажирани с това да не допуснат на 

територията на ЕС лица с криминални подбуди и такива, които могат да причинят 

терористични актове. 

Президентът на Португалия Анибал Каваку Силва подчерта категоричната 

подкрепа на страната му България да бъде приета в Шенгенското пространство. 

Необходими са усилия да се обясни на някои от останалите ни партньори, че са 

изпълнени всички условия за това, добави той. Анибал Каваку Силва посочи още, че в 

рамките на ЕС България и Португалия трябва да защитят интересите си в енергетиката, а 

страната ни да бъде интегрирана в различни проекти. 

Според него отношенията между двете държави са отлични, а като търговски и 

икономически партньори могат да потърсят общ излаз към трети страни. Португалия 

изпитва голяма симпатия към България и вярвам, че ще запазите периода на политическа 

стабилност и икономически растеж, сподели Анибал Каваку Силва. 

По време на разговора председателят на Народното събрание Цецка Цачева 

подчерта необходимостта от това връзките ни с Португалия да придобият по-практични 
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измерения, които да доведат до конкретни резултати. Тя изрази задоволството си от 

междупарламентарните отношения и високото ниво на политическия диалог. 

На срещата присъстваха и народните представители от Групата за приятелство 

България – Португалия Петя Аврамова, Галя Захариева, Валери Жаблянов, Румен Гечев, 

Румен Христов и Борис Ячев. 

 

 

Предстоящи събития  
 

23/06/2015 

11:00 Заседание на Комисия по образованието и науката  

23/06/2015 

14:00 Заседание на Комисия по бюджет и финанси  

24/06/2015 

09:00 Пленарно заседание  

24/06/2015 

14:00 Заседание на Комисия по икономическа политика и туризъм  

24/06/2015 

14:30 Заседание на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта  

24/06/2015 

15:00 Заседание на Комисия по образованието и науката  

24/06/2015 

15:00 Заседание на Комисия по труда, социалната и демографската политика  

24/06/2015 

15:30 Заседание на Комисия по земеделието и храните  

24/06/2015 

15:30 Заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове  

24/06/2015 

16:00 Заседание на Комисия по политиките за българите в чужбина  

25/06/2015 

09:00 Пленарно заседание  

25/06/2015 

14:00 Заседание на Комисия по енергетика  

25/06/2015 

14:30 Заседание на Комисия по културата и медиите  

25/06/2015 

14:30 Заседание на Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и 

използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за 

електронните съобщения  

25/06/2015 

15:30 Заседание на Комисия по здравеопазването  

 

Годишна работна програма   

 

Годишна работна програма по въпросите на Европейския съюз (2015 г.)  

 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2338/sittings/ID/7596
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2330/sittings/ID/7599
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/857
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2328/sittings/ID/7595
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2339/sittings/ID/7594
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2338/sittings/ID/7597
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2337/sittings/ID/7598
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2336/sittings/ID/7600
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/7605
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2347/sittings/ID/7605
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2400/sittings/ID/7604
http://www.parliament.bg/bg/plenaryprogram/ID/857
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2329/sittings/ID/7602
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2343/sittings/ID/7603
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2348/sittings/ID/7606
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2348/sittings/ID/7606
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2348/sittings/ID/7606
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2340/sittings/ID/7601
http://www.parliament.bg/pub/EUBUL/Dokladi2009.pdf
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Новини от България свързани с ЕС 
 

 

ЕК подлага на пазарен тест ангажиментите, 

предложени от „Български енергиен холдинг“ за 

българския пазар на електроенергия на едро 

 

Европейската комисия отправя покана за представяне 

на становища от заинтересованите страни относно 

ангажиментите, предложени от държавния „Български 

енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ) в отговор на свързаните с 

конкуренцията опасения относно поведението на БЕХ на нерегулирания пазар на 

електроенергия на едро в България, съобщава Рапид. 

Комисията изрази опасения, че БЕХ — вертикално интегрирано енергийно 

дружество, което е историческият оператор в сектора, възпрепятства конкуренцията на 

нерегулирания пазар на електроенергия на едро в България. По-специално, възможно е 

БЕХ да препятства препродажбата на електроенергия чрез налагане на териториални 

ограничения на търговците, в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. 

В отговор на опасенията на Комисията БЕХ предложи да създаде независима 

енергийна борса в България и да осигури ликвидността на пазара „ден напред“ на тази 

борса. Ако пазарният тест потвърди, че ангажиментите са подходящо решение в отговор 

на опасенията ѝ, свързани с конкуренцията, Комисията може да направи ангажиментите 

правно обвързващи за БЕХ. 

Предложени ангажименти 

За да разсее опасенията на Комисията, БЕХ предложи: 

да създаде енергийна борса в България с помощта на независима трета страна с 

експертен опит в оперирането на енергийни борси; 

да предлага предварително определени количества електроенергия на пазара „ден 

напред“ на новата борса в продължение на пет години; 

да гарантира независимостта на енергийната борса, като прехвърли контрола 

върху нея на българското Министерство на финансите. 

Ангажиментите имат за цел: 

да се гарантира, че предварително определените количества електроенергия се 

продават на анонимен принцип; 

да се създаде ликвидност на борсата; 

да се подобри прозрачността на нерегулирания пазар на електроенергия на едро в 

България; както и 

да се насърчи интеграцията на българския пазар на електроенергия на едро със 

съседни пазари. 

Обобщение на предложените ангажименти е публикувано в Официален вестник на 

Европейския съюз. Заинтересованите страни могат да представят мненията си в срок от 

един месец от датата на публикуване. 

 

 

Източник: Europe.bg 
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Новини от европейските институции  

Събития от изминалата седмица в европейските институции 

 
Седмицата в Европейския парламент  

 

Парламентарна комисия гласува доклад за авторските 

права в цифровата епоха 

 

Около половината от хората, които се опитват да гледат 

предавания на живо онлайн от собствената си страна, докато са 

в чужбина, не получават достъп. Този проблем се обяснява със 

защитата на авторските права. Настоящето законодателство в областта е от 2001 година, 

но Европейската комисия смята да предложи промени до края на 2015 г. Комисията по 

правни въпроси в ЕП ще гласува на 16 юни доклад, подготвен от Юлия Реда (Зелени/ЕСА, 

Германия), който очертава позицията на Парламента.  

Нужда от промяна 

Технологиите и начинът, по който обществото ги използва, са се изменили 

значително през последните 15 години. „Когато настоящата директива се е изготвяла, е 

нямало нито смартфони, нито YouTube, нито Facebook“, заявява Юлия Реда. Тя също така 

изтъква, че обменът на защитено съдържание от една страна в друга се е увеличил рязко. 

Опитите за хармонизиране на правилата в тази област на европейско ниво са 

произвели противоречиви резултати досега, но както посочва авторката на доклада на 

ЕП, „авторските права засягат живота на всички в Европа днес“ – творци, издатели и 

потребители. Около седем милиона души в ЕС работят в индустрии, зависими от 

авторските права, като разпространението на музика. Тези индустрии са допринесли 509 

млрд. евро към брутния вътрешен продукт на ЕС през 2013 г. 

Докладът на ЕП 

С доклада Парламентът възнамерява да изложи препоръките си относно 

законодателното предложение, което ще бъде представено на по-късен етап от 

Комисията. 

Текстът, който ще бъде гласуван в комисията по правни въпроси, засяга въпроси 

като гео-блокиране (блокиране на съдържание на географски принцип), ползване на 

снимки, направени на обществени места, и достъп до съдържание за хора с увреждания. 

Предлага се правилата за авторските права да не важат за библиотеки, които 

отдават на заем електронни книги 

 

Комисии в ЕП гласуват относно забрана за клонирането на животни 

за храна 

 

Клонирането на животни е технология, която понастоящем 

предизвиква нередки аномалии и повишена смъртност, и затова тя 

поражда безпокойство за здравето на животните. Комисиите по земеделие 

и околна среда в ЕП се произнесе на 17 юни 2015 г. по предложение за 
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забрана на клонирането на животни, отглеждани и размножавани за селскостопански 

цели. Докладът, който беше гласуван, подкрепя идеята и иска допълнителна забрана за 

продажбата на месо от потомството на клонирани животни.  

Текстът налага изисквания и за възможността за проследяване на месото, тъй като 

прилагането на практика на забраната може да бъде застрашено, ако не може да се 

установи дали месото не идва от клонирани животни от други страни или от тяхното 

потомство. 

„Ключовите въпроси, които ръководеха нашата работа, бяха два: здравето на 

европейските потребители и това на животните“, обяснява Джулия Мои (ЕСПД, Италия), 

съавторка на доклада. „Ние изключихме възможността клонирането на животни да стане 

масова практика в рамките на ЕС. Наясно сме, че в някои страни извън ЕС клонирането 

на животни и продажбата на продукти от тяхното потомство не е необичайна.“ 

„Поради отрицателните ефекти върху отношението към животните клонирането за 

селскостопански цели се отхвърля от голямото мнозинство от потребителите. Ние нямаме 

нужда от клонирането, за да осигурим предлагането на месо в ЕС“, допълва другата 

авторка на доклада Ренате Зомер (ЕНП, Германия). „Забраната на клонирането е въпрос 

на европейски ценности и принципи. Тя трябва да включва и репродуктивния материал 

(семенна течност и ембриони), потомството на клонирани животни и изготвени от него 

продукти. Иначе бихме стимулирали клонирането в други страни“. 

Към момента предлагането на пазара на храни от клонирани животни може да 

стане след предварително разрешение от Европейския орган за безопасност на храните 

въз основа на научен анализ. 

Обсъжданата забрана не се отнася за клонирането за изследователски цели, за 

съхраняването на редки и застрашени видове или за използването на такива животни за 

производство на медицински и фармацевтични средства. 

Икономическа политика: „Някои мерки доведоха до дефлация и безработица и 

трябва да се променят“. 

Политиката на ограничения продължава да разделя мненията в Европа и в 

Европейския парламент. На 16 юни 2015 г. икономическата комисия на ЕП прие 

резолюция, даваща оценка на процеса и резултатите от икономическото управление на 

европейско ниво. Авторката на доклада Первенш Берес (С&Д, Франция) сподели в 

интервю, че има ясно разделение между два лагера – тези, които смятат, че подходът на 

затягане на коланите не дава резултати, и тези, които обвиняват за това неправилното 

прилагане на настоящите правила.  

Дадоха ли резултат реформите и действията, предприети от ЕС във връзка с 

финансовата и икономическата криза? Какво липсваше? 

Кризата наложи да бъдат направени съществени стъпки. Не съм убедена, че те 

винаги бяха във вярната посока. Те разрешиха някои проблеми в краткосрочен план, но 

не доведоха да завършване на икономическия и паричния съюз. 

Някои казват, че мерките не подействаха, че трябва да се откажем от тях, тъй като 

те не носят нищо друг освен съкращаване на разходи. Други смятат, че Европа не върви 

добре, точно защото тези мерки не бяха приложени на практика. Между тези два лагера 

изцяло липсва доверие. 

Въпросът е да се намерят доводи, че нещата трябва да се променят. Че определени 

мерки доведоха до ограничаване на разходи, до дефлация и безработица и че те трябва 

да се променят. 

Фактът, че Жан-Клод Юнкер бе заставен от началото на своя мандат (на 

председател на Европейската комисия – бел. ред.) да предложи план за инвестиции, за 

мен е показателен, че има нещо, което не работи в тези правила. 

Какво е Вашето мнение относно кризата в Гърция? Може ли преговорите с 

международните кредитори да не постигнат резултат и да се стигне до излизане от 

еврозоната? 
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Не съм гадателка и не зная как ще приключат тези преговори. Това, което знам, е, 

че много време бе загубено в позьорство. Моето искрено желание е Гърция да остане в 

еврозоната, но за да стане това, и двете страни трябва да направят компромиси. 

Как могат парламентите да бъдат по-ангажирани в т. нар. Европейски семестър – в 

координацията на икономически политики на ниво ЕС? 

Определeно смятам, че Европейският парламент и националните парламенти 

трябва да имат по-голяма роля в икономическото управление. Когато следващият 

годишен цикъл започне, Европейският парламент трябва цялостно да се ангажира с 

анализ на ситуацията в еврозоната както по отношение на диагностициране на 

проблемите, така и с насоки за решаването им. 

 

Защита на личните данни: „ЕС може да наложи златен стандарт за света“ 

 
На 15 юни 2015 г. стана ясно, че страните-членки са достигнали съгласие по 

подхода си относно обновяването на правилата за защита на личните данни, което отваря 

пътя за преговори между Парламента и Съвета за окончателно приемане на 

законодателството. „ЕС е голям пазар и ако определим правилата, хората и доставчиците 

от цял свят ще трябва да се адаптират… Ще можем да определим златен стандарт за 

световния пазар“, заяви в интервю докладчикът на ЕП Ян Филип Албрехт (Зелени/ЕСА, 

Германия).  

Настоящите правила за защитата на личните данни в ЕС датират от 1995 година и 

не отразяват развитието на електронните услуги, търговия и комуникации през 

последните 20 години. Парламентът гласува своята позиция по предлаганите промени 

още през май 2014 г. 

„По своята природа данните не признават граници“, обяснява нуждата от реформа 

г-н Албрехт. „Трябва да имаме общи правила и единна правна система, за да създадем 

равни условия за бизнеса и да укрепим доверието на потребителите в единния пазар“, 

посочва той. Според него новите правила ще помогнат гражданите „да бъдат по-добре 

информирани и да вземат по-осъзнато решения“. 

Сред важните въпроси, които трябва да бъдат дискутирани в предстоящите 

преговори между Парламента и Съвета, докладчикът на ЕП посочва нуждата от изрично 

съгласие от потребителя за използване на неговите данни, задълженията на онези, които 

отговарят за използването на данните, и глобите за компании при нарушения – Съветът 

иска те да достигат най-много до 2% от годишните приходи, а ЕП гласува миналата 

година те да бъдат до 5%. 

 

Търговски споразумения: как да запазим стандартите 

на ЕС за защита на данните 

 

Международната търговия разширява възможностите 

за избор за потребителите, но в същото време възниква 

рискът, че личните данни, които те предоставят на компании 

извън ЕС, няма да бъдат защитени по същия начин както в 

рамките на ЕС. На 16 юни 2015 г. комисиите по международна търговия и граждански 

свободи в ЕП обсъждаха с експерти как изискванията за защита на личните данни могат 

да намерят място в търговските споразумения на ЕС с други страни.  

Темата е особено актуална, тъй като европейските институции са в процес на 

финализиране на промените в законодателството на ЕС за защита на личните данни. В 

същото време ЕС води важни преговори за свободна търговия и инвестиции със САЩ 

(ТПТИ) и за облекчаване на търговията с услуги (с 49 страни от целия свят), 

а преговорите с Канада за свободна търговия приключиха неотдавна. 

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/content/20150202TST18313/html/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/top-stories/content/20150202TST18313/html/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_en.htm
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В изслушването в ЕП взеха участие председателят на надзорния орган ЕС по 

защита на данните Джовани Бутарели, представители на Комисията, неправителствени и 

бизнес организации. 

Относно преговорите между Парламента и Съвета за промяната на правилата за 

защита на данните в ЕС, които следва да започнат на 24 юни 2015 г., г-н Бутарели заяви: 

„Много норми трябва да бъдат подсилени, изяснени и опростени, но не за сметка на 

основните права на гражданите“. 

Вивиан Рединг (ЕНП, Люксембург) коментира връзката между обмяната на 

информация за предоставяне на услуги и нуждата от осигуряване на адекватна защита: 

„Никой в Парламента не иска да блокира свободното движение на данни, но за нас то 

винаги е обвързано с гаранции за неприкосновеността на личния живот“. 

Биргит Зипел (С&Д, Германия) акцентира върху риска от злоупотреби с данни за 

търговски цели: „Ние продаваме личния живот на гражданите. С основните права не може 

да се търгува.“ 

Софи ин‘т Велд (АЛДЕ, Холандия) също настоя: „Защитата на личните данни е 

основно право и следователно не подлежи на договаряне“. 

Докладчикът на ЕП за законодателството за защитата на личните данни Ян Филип 

Албрехт (Зелени/ЕСА, Германия) изтъкна, че ЕС може да прояви световно лидерство в 

тази област: „Това, което можем да направим, е да създадем златен стандарт, който да 

бъде лесно приет от други страни“. 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 

 

 

Седмицата в Съвета  

 

Крим: ЕС продължава ограниченията в отговор на незаконното анексиране 

 

На 19 юни 2015 г. Съветът продължи до 23 юни 2016 г. действието на 

ограничителните мерки на ЕС в отговор на незаконното анексиране на Крим и 

Севастопол. Санкциите включват забрана за: 

внос в ЕС на стоки с произход от Крим или Севастопол; 

инвестиране в Крим или Севастопол, което означава, че нито европейците, нито 

дружествата, установени в ЕС, могат да купуват недвижими имоти или предприятия в 

Крим, да финансират кримски дружества или да предоставят съответните услуги;  

  туристически услуги в Крим или Севастопол, по-специално европейски 

туристически кораби не могат да акостират в пристанища на Кримския полуостров освен 

в случай на извънредна ситуация;   

износ на някои стоки и технологии за кримски дружества или за използване в Крим 

в секторите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката и свързани с търсенето, 

проучването, и добива на нефт, газ и минерални ресурси. Освен това не трябва да се 

предоставят и техническа помощ, брокерски, строителни или инженерни услуги, свързани 

с инфраструктурата в тези сектори. 

 В светлината на заявеното от Европейския съвет на 19 март 2015 г. ЕС 

продължава да осъжда незаконното анексиране на Крим и Севастопол от Руската 

федерация и остава ангажиран с пълното прилагане на политиката си на непризнаване.  

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/bg/EDPS
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/bg/EDPS
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/1185/VIVIANE_REDING_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96932/BIRGIT_SIPPEL_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/28266/SOPHIA_IN+%27T+VELD_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/content/20130901TST18405/html/Data-protection
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96736/JAN+PHILIPP_ALBRECHT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96736/JAN+PHILIPP_ALBRECHT_home.html
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Заключения на Европейския съвет, 19—20 март 2015 г.  

Декларация на върховния представител от името на ЕС относно Крим  

Справка относно отношенията между ЕС и Украйна    

Източникът е наличен единствено на следния(те) език(ци):  

EN 

Информационна справка — ограничителни мерки на ЕС, 29 април 2014 г.  

Сваляне във формат PDF  

 

 

Източник: страницата на Съвета 

 

 

Председателство на Съвета на ЕС 

 

 
ЛАТВИЯ 
 

 

Ротационното председателство се поема от Латвия за първи път в периода януари 

— юни 2015 г. 

След неотдавнашните терористични атаки във Франция е важно да защитим 

европейските ценности, заяви латвийската министър-председателка Лаймдота Страуюма в 

дебат на 14 януари в ЕП за приоритетите на Рига по време на шестмесечното 

председателство на Съвета на ЕС. Някои депутати приветстваха ангажимента за 

законодателство за ползването на данните за авиопътниците за целите на сигурността, 

други настояха за подкрепа за инвестициите и икономическия растеж, както и за 

доизграждане на дигиталния пазар, съобщават от ЕП. 

Г-жа Страуюма обяви, че целите на латвийското председателство са "конкурентна, 

цифрова и силна в международен план Европа". Тя каза: "Ние целим да защитим 

европейските ценности - свободите, сигурността, правосъдието и толерантността, които 

характеризират Европа. Бих искала да укрепим нашето сътрудничество и да създадем 

синхронизирани действия и програма между Съвета и Парламента." 

"Латвийското председателство е символ на помирението в европейската история; 

преди трийсет години никой не би могъл да си го представи", заяви председателят на 

Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Той обяви подкрепата на Комисията за цели като 

създаването на работни места и растеж, рестартирането на инвестициите, 

задълбочаването на икономическия и паричния съюз и доизграждането на единния 

дигитален пазар. 

Икономическото възстановяване на Латвия след крайно тежката 2009 г. е "лъч 

надежда в ЕС", заяви Манфред Вебер (ЕНП, Германия). Той обеща подкрепа от своята 

група за законодателството за данните на авиопътниците и мерки за стимулиране на 

растежа и заетостта. 

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/03/20-conclusions-european-council/
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2015/03/16-Declaration-High-Representative-Crimea/
javascript:void(0)
http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140514_02_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2014/04/pdf/ИНФОРМАЦИОННА-БЕЛЕЖКА-Ограничителни-мерки-на-ЕС/
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/6/40802199531_bg.pdf
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Джани Питела (С&Д, Италия) се обяви за нов подход в областта на сигурността: 

"Ние трябва да отговорим на въпроса за защитата на нашите граждани. Трябва да 

преодолеем съпротивата на страните членки и да създадем регионална стратегия за 

премахване на тероризма". 

Робертс Зиле (ЕКР, Латвия) обърна внимание на конфликта в Украйна: "Една 

стабилна, свободна и демократична Украйна би била важен модел за следване за други 

партньорски страни. Това би ни позволило да засилим сътрудничеството си с други 

партньори от Евразия." 

Софи ин ’т Велд (АЛДЕ, Холандия) се обяви за приемането на директива за равна 

защита от дискриминация по различни признаци и добави, че приемането на европейско 

законодателство би било най-добрият отговор на хомофобията. 

Според Димитриос Пападимулис (ЕОЛ/СЗЛ, Гърция) Европа трябва да търси 

решения на натрупаните проблеми чрез дипломация и демокрация. "В наш интерес е да 

намаляваме напрежението, да градим приятелски отношения върху принципите на 

демокрацията". 

Филип Ламбертс (Зелени/ЕСА, Белгия) прикани Латвия да ревизира програмата си: 

"Дали сме избрани тук, за да удовлетворяваме пазарите?", попита той и посочи, че 

ЕС трябва по-скоро да укрепва доверието на гражданите си с политика за споделен 

просперитет. 

Големите страни имат силно влияние върху програмите на председателствата от 

малки страни, заяви Роландас Паксас (ЕСПД, Литва). "Имаме нужда от европейска 

стратегия за сигурност, от работни места и растеж, но на първо място от общ енергиен 

пазар", каза той. 

Ивета Григуле (независима, Латвия) изтъкна въпроса за отношенията с Централна 

Азия. Страните от този регион "имат нужда от нашата подкрепа и внимание, за да им 

помогнем да балансират усилващия се руски натиск", посочи тя. 

 

Уеб сайт на латвийското председателство 

 

 

Новини от Европейската комисия 

 

Комисията представя План за действие за по-справедливо 

и по-ефикасно корпоративно данъчно облагане в ЕС 
 

В документа са набелязани инициативи за преодоляване 

на проблемите с избягването на данъчно облагане, за 

осигуряване на устойчиви данъчни постъпления и за укрепване 

на единния пазар в помощ на предприятията. Взети заедно, тези 

мерки значително ще подобрят средата за корпоративното данъчно облагане в ЕС, 

допринасяйки за повече справедливост и ефикасност и правейки я по-благоприятна за 

растежа. 

Основните действия включват стратегия за възобновяване на въвеждането на обща 

консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, както и рамка, с която да се 

гарантира ефективно данъчно облагане на печалбата там, където е генерирана. Освен 

това в момента Комисията публикува първия за целия Европейски съюз списък с данъчни 

юрисдикции от трети държави, които не оказват съдействие, и започва обществена 

https://eu2015.lv/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5175_en.htm
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консултация относно необходимостта предприятията да оповестяват публично определен 

вид данъчна информация.  

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния 

диалог, заяви: „С този план днес си поставяме амбициозна, но реалистична цел — да 

направим данъчното облагане в ЕС по-справедливо и по-благоприятно за растежа. В 

основата стои принципът, че всички предприятия, независимо дали са големи или малки, 

местни или мултинационални, трябва да плащат справедлив дял от данъците в 

държавата, където реално упражняват стопанска дейност и в която реализират печалба.“  

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и 

митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Корпоративното облагане в ЕС се нуждае от 

задълбочена реформа. В интерес на растежа, конкурентоспособността и справедливостта, 

държавите членки трябва да обединят усилия и всеки трябва да плаща справедлив дял от 

данъците. Основите на новия подход към корпоративното данъчно облагане в ЕС бяха 

поставени днес от Комисията. Сега държавите членки трябва да продължат по този път.“ 

Действащата понастоящем нормативна уредба за корпоративното данъчно 

облагане в ЕС изостава от развитието на съвременната икономика. Някои дружества се 

възползват от некоординираните мерки на национално равнище, за да избегнат 

данъчното облагане в ЕС. Това води до значителни загуби на постъпления за държавите 

членки, до по-голяма данъчна тежест за гражданите и до нарушаване на конкуренцията 

за предприятията, които плащат своя дял от данъците. 

За да се преодолее тази ситуация, в представения днес план за действие е 

предвиден нов подход на ЕС, насочен към постигането на справедливо и ефикасно 

корпоративно данъчно облагане. Това ще бъде постигнато посредством редица 

инициативи в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Те стъпват върху Пакета 

от мерки за прозрачност в данъчното облагане, който Комисията представи през март 

2015 г. Мерките, набелязани в този план за действие, вземат под внимание и текущата 

работа на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на 

печалби.  

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ  

Възобновяване на общата консолидирана основа за облагане с корпоративен 

данък (ОКООКД)  

Комисията ще поднови предложението си за въвеждане на обща консолидирана 

основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) като цялостно решение при 

реформата на корпоративното данъчно облагане. 

Чрез ОКООКД може да се постигне широкообхватно решение на проблемите, като 

се подобри функционирането на единния пазар в полза на предприятията и се ограничат 

възможностите за избягване на корпоративния данък. В момента преговорите се намират 

в застой на етап обсъждане на предложението на Комисията за ОКООКД от 2011 г. Като 

се имат предвид обаче значителните ползи от ОКООКД, като цяло е налице консенсус 

относно необходимостта преговорите да бъдат подновени. Незабавно ще започне 

работата по ново предложение за поетапно въвеждане на задължителна ОКООКД. Това 

ще даде възможност на държавите членки по-бързо да осигурят въвеждането на общата 

данъчна основа. Консолидацията ще започне като втора стъпка, тъй като тя е най-

трудната до момента точка от преговорите. Комисията ще представи това ново 

предложение възможно най-рано през 2016 г. 

Ефективно данъчно облагане  

В плана за действие се проправя пътят за ефективно данъчно облагане в ЕС. Това 

понятие означава, че предприятата следва да плащат справедлив дял от данъците в 

държавата, където реализират печалбите си. Това може да се постигне по няколко 

начина, които не налагат хармонизиране на ставките на корпоративния данък между 

държавите от ЕС. Например, Комисията предлага мерки, чрез които наред с другото да се 

сложи край пропуските в законодателството, да се подобри системата за трансферно 

ценообразуване и да се прилагат по-стриктни правила за преференциалните данъчни 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5174_en.htm
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режими. Тези инициативи би следвало да спомогнат за активизиране на продължаващия 

между държавите членки дебат за определяне и съгласуване на подход на ЕС за 

ефективно данъчно облагане. 

По-голяма прозрачност  

В плана за действие са набелязани следващите стъпки за постигане на повече 

прозрачност при данъчното облагане, както в рамките на ЕС, така и що се отнася до трети 

държави. Той стъпва върху мерките, предвидени в Пакета от мерки за прозрачност в 

данъчното облагане, приет през март. За да постигне един по-открит и хармонизиран 

подход на ЕС към данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие, Комисията 

публикува в целия ЕС списък с трети държави и територии, включени в черен списък от 

държавите членки. Това може да се използва, за да се идентифицират данъчните 

юрисдикции, които не оказват съдействие, и да се разработи обща стратегия на ЕС за 

противодействие. Целта ще бъде да се засилят възможностите на държавите членки за 

колективна защита срещу външни заплахи, засягащи техните постъпления. 

Днес Комисията започна също така обществена консултация, за да събере 

информация относно необходимостта дружествата публично да оповестяват определена 

данъчна информация, включително чрез отчитане по държави (ОПД).Тази консултация, 

както и резултатите от извършваната в момента от Комисията оценка на въздействието, 

ще изиграят роля при вземането на предстоящите решения в тази област на политиката.  

КОНТЕКСТ  

Планът за действие за справедливо и ефикасно корпоративно данъчно облагане е 

част от амбициозната програма на Комисията за преодоляване на избягването на данъци, 

като същeвременно се осигури повече справедливост на единния пазар и се насърчават 

заетостта, растежът и инвестициите в Европа. 

В политическите си насоки от юли 2014 г. председателят Юнкер заяви: „Имаме 

нужда от по-голяма справедливост на нашия вътрешен пазар. Като признаваме 

компетентността на държавите членки за техните системи на данъчно облагане, ние 

трябва да засилим нашите усилия за борба с укриването на данъци и данъчните измами, 

така че всеки да допринася със справедлив дял.“  

Комисията вече започна да изпълнява поетите в работната си програма за 2015 г. 

ангажименти за прекратяване на данъчните измами и избягването на данъци, както и за 

гарантиране, че дружествата плащат данъка там, където реализират печалби. 

Като първа стъпка, през март тя предложи пакет от мерки за прозрачност в 

данъчното облагане за постигане на по-открито и засилено сътрудничество между 

държавите членки в областта на корпоративното данъчно облагане. Основен елемент в 

пакета беше предложението за автоматичен обмен на информация относно данъчните 

становища. По време на неофициалното заседание на Съвета по икономически и 

финансови въпроси през април предложението получи единодушна политическа 

подкрепа от министрите на финансите. В момента тече техническото му обсъждане от 

държавите членки, а целта е споразумението да се постигне до края на годината. 

Представеният  план за действие представлява втората, по-всеобхватна, стъпка 

към реформата на корпоративното данъчно облагане в ЕС. 

 

За повече информация:  

Въпроси и отговори относно Плана за действие  

Въпроси и отговори относно възобновяването на ОКООКД  

Уебсайт относно данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие  

Видео: Пет факта относно корпоративния данък 

График за изпълнението на плана за справедливо и ефикасно корпоративно 

данъчно облагане 

ec.europa.eu/fair-taxation  

  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/good_governance_matters/lists_of_countries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/good_governance_matters/lists_of_countries/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5156_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5175_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5174_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/good_governance_matters/lists_of_countries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/ec.europa.eu/fair-taxation
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Източник: страницата на Представителството на Европейската комисия в 

България 
 
 

 

 

 

 
Инициативи на ЕС  
 
 

EYE 2016: Европейската младежка конференция се 

завръща за второ издание 

 
След успешния дебют на Европейската младежка 

конференция (EYE) през 2014 г. Парламентът ще покани на 

20 и 21 май 2016 г. в Страсбург още хиляди млади хора за 

второто издание на инициативата. Организаторите на 

#EYE2016 търсят млади ентусиасти и организации, които 

желаят да се включат във формирането на програмата. Разгледайте страницата във 

Facebook за всичко ново относно събитието, както и за информация относно изданието 

през 2014 г.  

Конференцията е възможност за млади хора на възраст между 16 и 30 години от 

страните в ЕС, страните-кандидатки и съседни страни да се срещнат с някои от хората, 

определящи европейската политика, и да разискват иновационни идеи за бъдещето на 

Европа. Мотото на новото издание EYE 2016 е „Заедно можем да постигнем промяна“. 

В рамките на конференцията са предвидени дебати, изслушвания, семинари и 

онлайн игри по пет нови теми: 

Война и мир: Перспективи за една мирна планета 

Апатия или участие: Програма за жизнена демокрация 

Изолиране или достъп: Разбиване на младежката безработица 

Стагнация или иновация: Работният свят на утрешния ден 

Срив или успех: Нови пътища за устойчиво развитие на Европа 

Регистрациите за участие ще започнат през октомври 2015 г., но младите хора и 

организациите, които искат да допринесат към програмата на събитието, вече могат да 

заявят интерес. 

 

 

 

 

 

Източник: страницата на Европейския парламент 
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Документи на Европейската комисия 
 

Документи на ЕК полученипрез юни 2015 г. 

 
ПОСЛЕДНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ДОКУМЕНТ СИГНАТУРА ДАТА 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на 
рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за 
подкрепа на научните консултации във връзка с общата политика в областта на рибарството - 
{SWD(2015) 118 final} 

COM(2015) 
294 

18/06/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на 
Регламент (ЕО) № 762/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за 
предоставянето от държавите членки на статистика относно аквакултурите и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 788/96 

COM(2015) 
297 

17/06/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по 
линия на ЕФГЗ - Система за ранно предупреждение № 4—5/2015 

COM(2015) 
307 

16/06/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз на 
Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (CETS № 196)  

COM(2015) 
292 

15/06/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз на 
Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на 
тероризма (CETS № 196) 

COM(2015) 
291 

15/06/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА - Финансова информация относно Европейския 
фонд за развитие 

COM(2015) 
295 

15/06/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат 
платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие през 2015 г., 
включително втората част от вноската за 2015 г. 

COM(2015) 
296 

15/06/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за упражняването на 
правомощието за приемане на делегирани актове, предоставено на Комисията по силата на 
Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването) 

COM(2015) 
284 

12/06/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Трети доклад за 
изпълнението на националните стратегически планове и стратегическите насоки на 
Общността за развитието на селските райони (2007—2013 г.) - {SWD(2015) 114 final} 

COM(2015) 
288 

11/06/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2015) 
114 

11/06/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно предоставянето 
на макрофинансова помощ за трети държави през 2014 г - {SWD(2015) 115 final} 

COM(2015) 
290 

11/06/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2015) 
115 

11/06/2015 

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за прилагане на 
режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от 
Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, 
установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство  

COM(2015) 
282 

10/06/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

SWD(2015) 
116 

08/06/2015 

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията, която трябва да бъде 
приета от името на Европейския съюз във връзка с някои резолюции, които ще бъдат 
гласувани в рамките на Международната организация по лозата и виното (OIV) 

COM(2015) 
280 

04/06/2015 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад относно 
политиката в областта на конкуренцията за 2014 година - {SWD(2015) 113 final} 

COM(2015) 
247 

04/06/2015 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА SWD(2015) 04/06/2015 
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Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да се заеме от 
името на Съюза в съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на 
Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на 
правила № 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 107, 109, 117, 134 и 135 на 
ООН, новото правило на ООН относно безопасността на електрическите превозни средства от 
категория L и измененията на Консолидираната резолюция за конструкцията на превозните 
средства (R.E.3) 

COM(2015) 
248 

03/06/2015 

ДОКЛАД 

COM(2015) 
279 

03/06/2015 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно Европейската гражданска инициатива „Спрете 
вивисекцията“ 

C(2015) 3773 03/06/2015 

 

 

 

 

 

 

Актове, публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз 
 

 

Дата L (Законодателство) C (Информация и известия) 

20/06/2015 L156 C204 

19/06/2015 L154 L155 C202 C203 

18/06/2015 L151 L152 L153 C201 C201A 

17/06/2015 L150 C200 

16/06/2015 L149 C199 C199A 

15/06/2015   C198 

 
 

Бюлетин на Българска стопанска камара с новини от Европейските институции 

 
 

 
 
 

           Народно събрание 
  Дирекция „Законодателна 
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