
 
Постигане на целите на Съюза на сигурност: инициативи за борба със
сексуалното насилие над деца, наркотиците и незаконните огнестрелни
оръжия
 
Брюксел, 24 юли 2020 r. 

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията представя днес три незабавни инициативи за изпълнение на Стратегията за Съюза на
сигурност: стратегия на ЕС за по-ефективна борба със сексуалното насилие над деца,
нова програма и план за действие на ЕС относно наркотиците и план за действие на ЕС
относно трафика на огнестрелни оръжия. За справянето с тези заплахи са необходими
решителни действия на равнището на ЕС, тъй като те имат трансграничен характер и съществуват
както в онлайн пространството, така и извън него. Освен това вследствие на пандемията от
коронавирус тези заплахи станаха още по-големи, особено сексуалното насилие над деца, което
явно нарасна в резултат на физическата изолация и по-активната дейност онлайн. Борбата с
наркотиците и трафика на огнестрелни оръжия е от ключово значение в контекста на действията
срещу организираната престъпност, които са основен приоритет на вътрешната сигурност в цяла
Европа.

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския
ни начин на живот, заяви: За разлика от много области, които пострадаха икономически от
пандемията, организираната престъпност процъфтява. Тези, които печелят, причинявайки
нещастие и нанасяйки вреди от продажбата на незаконни наркотици и огнестрелни оръжия, или
разпространяват материали с брутално сексуално насилие над деца, трябва да бъдат спрени и
подведени под съдебна отговорност. Вътрешната сигурност е основен стълб на Стратегията на ЕС
за Съюза на сигурност, който защитава европейците и утвърждава европейския ни начин на
живот. С тези три инициативи незабавно превръщаме стратегическата визия в конкретни
действия.

Комисарят по въпросите на вътрешните работи Илва Йохансон добави: Насилието над деца и
сексуалното насилие онлайн са отвратителни престъпления. Пандемията от коронавирус влоши
ситуацията. Днес мога да обявя, че ще предложим законодателство, което ще задължава онлайн
платформите да идентифицират и докладват за обмен на такова незаконно съдържание. Освен
това ще разгледаме възможността за евентуално създаване на нов европейски център, който ще
работи за предотвратяването на сексуалното насилие над деца и борбата с него, така че Европа
да продължи да бъде начело на тази борба. Едновременно с това предлагаме конкретни действия
за засилване на борбата с трафика на незаконни наркотици и огнестрелни оръжия, които са
отрови за обществото ни.

Стратегия на ЕС за по-ефективна борба със сексуалното насилие над деца
Смята се, че всяко пето дете в Европа е жертва на някаква форма на сексуално насилие. Има
данни, че кризата с коронавируса е влошила ситуацията за много деца, живеещи с насилници, а
докладваните случаи на сексуално насилие над деца онлайн в ЕС са нараснали от 23 000 през
2010 г. на повече от 725 000 през 2019 г. Според Европол има пряка връзка между пандемията от
коронавирус и нарасналия обмен на изображения с насилие над деца онлайн.

Комисията предлага нова стратегия за борба със сексуалното насилие над деца в онлайн
пространството и извън него, чиято цел е да се допълнят и усъвършенстват съществуващите
дейности на ЕС за защита на децата от сексуално насилие и да се преодолеят новите
предизвикателства, като например непредвидимите рискове на криптирането от край до край.

Стратегията предлага няколко инициативи през периода 2020—2025 г., които са съсредоточени
върху:

по-доброто координиране чрез незабавно стартиране на проучване въз връзка с
евентуалното създаване на нов европейски център за борба със сексуалното насилие над
деца. Центърът ще използва добри практики от подобни центрове по света, като например
Националния център за изчезнали и експлоатирани деца в САЩ, и може да получава
информация от предприятия за наблюдавано от тях насилие над деца, да подпомага
превенцията и да оказва съдействие на жертвите. Освен това сътрудничеството с бизнеса
може да продължи посредством интернет форума на ЕС. По-голямата защита на децата в

-

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/exploiting-isolation-sexual-predators-increasingly-targeting-children-during-covid-pandemic
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-607-commission-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/child-sexual-abuse_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/child-sexual-abuse_en
http://www.missingkids.org/


световен мащаб чрез насърчаване на многостранното сътрудничество в контекста на
Световния алианс WeProtect за премахване на сексуалната експлоатация на деца в интернет
също е приоритет;

превенцията, като се отчита фактът, че научните изследвания относно мотивите на хората
да извършат престъпление са недостатъчни и откъслечни, а контактите между
изследователите и практикуващите специалисти — минимални. Комисията ще работи за
създаването на мрежа за превенция, която ще подпомага по-тесните взаимоотношения
между научните изследвания и практиката (особено във връзка с програми за хора, които се
опасяват, че могат да извършат престъпление), и ще подготвя целенасочени кампании и
медийни материали за повишаване на осведомеността;

-

солидна правна уредба, която включва пълно прилагане на действащото законодателство
на ЕС за борба със сексуалното насилие и експлоатация на деца (Директива 2011/93),
идентифициране на законодателни пропуски, най-добри практики и приоритетни действия и
разглеждане на възможността за ново законодателство, особено с цел доставчиците на
онлайн услуги да идентифицират материали, показващи сексуално насилие, и да докладват
за тях на публичните органи;

-

укрепване на правоприлагането, в това число център и лаборатория за иновации,
които ще бъдат създадени от Европол; предприемане на действия за създаването на
европейски център за борба със сексуалното насилие над деца и осигуряване на финансиране
за развиване на цифровите умения на правоприлагащите органи в държавите членки.

-

Нова програма и план за действие на ЕС относно наркотиците за периода 2021—2025 г.
Стойността на дребно на пазара на незаконни наркотици се изчислява на 30 милиарда евро
годишно само в Европа. Социалната цена на отражението върху живота, препитанието и
общественото здраве е неимоверна. Предлагането и производството на наркотици в ЕС
продължават да бъдат големи и във взаимосвързания свят, в който живеем, участието на
организирани престъпни групи означава, че проблемът с наркотиците става все по-глобален.
Поради това са необходими по-добре координирани действия, свързани с отражението на
трафика и използването на наркотици върху сигурността и здравето, като целта е европейците да
бъдат по-добре защитени.

Новата програма и план за действие на ЕС относно наркотиците за периода 2021—2025 г.
определят политическа рамка и приоритети за действие за следващите пет години и съдържат
няколко стратегически приоритета. Основният акцент на програмата ще бъде:

мерки за засилване на сигурността, които засягат всички аспекти на незаконния трафик
на наркотици — от организираните престъпни групи до управлението на външните граници и
незаконното разпространение и производство;

-

по-голяма превенция, включително повишаване на осведомеността за вредите от
наркотиците, по-специално връзката между използването на наркотици, насилието и други
форми на престъпност; и

-

справяне с вредите, свързани с употребата на наркотици, чрез достъп до лечение,
намаляване на риска и вредите и балансиран подход към темата за наркотиците в затворите.

-

Програмата и планът за действие на ЕС относно наркотиците ще засилят основания на
обективни данни, интегриран и балансиран подход за намаляване на търсенето и
предлагането на наркотици чрез всеобхватна, мултидисциплинарна перспектива, която
обхваща научното, екологичното, социално-политическото, технологичното и международното
измерение на темата, като паралелно с това вземат под внимание отражението на пандемията от
коронавирус върху наркотиците.

Нов план за действие относно трафика на огнестрелни оръжия
Разпространението и наличието на незаконни огнестрелни оръжия увеличават опасността,
произтичаща от тежката и организираната престъпност, включително терористични атаки, и често
са свързани с трафик на незаконни наркотици, трафик на хора, контрабанда на мигранти,
фалшифициране, престъпления, свързани с околната среда, или организирани престъпления
срещу собствеността. От няколко години ЕС координира дейности за борба с трафика на
огнестрелни оръжия, но продължават да възникват нови заплахи, които изискват предприемането
на нови действия. Новият план за действие относно трафика на огнестрелни оръжия е
съсредоточен върху четири приоритета:

заздравяване на правната уредба с цел намаляване на рисковете от отклоняване на
огнестрелни оръжия от законния към черния пазар;

-
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подобряване на осведомеността за заплахата чрез предприемане на действия във връзка
с липсата на съпоставими статистически данни в целия ЕС за случаи и изземвания, свързани с
огнестрелни оръжия;

-

по-строго правоприлагане с цел спиране на трафикантите;-

засилване на международното сътрудничество чрез надеждни дейности, съсредоточени
върху Югоизточна Европа.

-

Контекст
Приетите днес инициативи са част от Стратегията за Съюза на сигурност. Целта е да се
създаде мултидисциплиниран, координиран и интегриран подход към сигурността. В стратегията
се определят стратегически и взаимозависими приоритети във връзка със сигурността, по които
ще се работи на равнище ЕС през периода 2020—2 025 г.

За повече информация
Въпроси и отговори: Постигане на целите на Съюза на сигурност

Съобщение за медиите: Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност: свързване на точките в нова
екосистема на сигурността

Съобщение относно Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност

Относно борбата със сексуалното насилие над деца:
Съобщение относно Стратегията на ЕС за по-ефективна борба със сексуалното насилие над
деца

-

Дейности на Комисията за защита на децата от сексуално насилие-

Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно
борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската
порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета.

-

Световен алианс WeProtect за премахване на сексуалната експлоатация на деца в интернет-
Относно борбата с незаконните наркотици:

Съобщение относно програмата и плана за действие на ЕС относно наркотиците за периода
2021—2025 г.

-

Окончателна оценка на Стратегията на ЕС относно наркотиците за периода 2013—2020 г. и на
Плана за действие на ЕС относно наркотиците за периода 2017—2020 г. и общ преглед

-

Дейности на Комисията за борба с незаконните наркотици-
Относно борбата с трафика на огнестрелни оръжия:

Съобщение относно плана за действие на ЕС относно трафика на огнестрелни оръжия за
периода 2020—2025 г.

-

Дейности на Комисията за борба с трафика на огнестрелни оръжия-

Лица за контакти с медиите:
Adalbert JAHNZ (+ 32 2 295 31 56)
Ciara BOTTOMLEY (+32 2 296 99 71 )
Laura BERARD (+32 2 295 57 21)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба
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