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Преглед на напредъка към пълна 
визова реципрочност 

със Съединените щати

Европейската Комисия 
докладва за напредъка от 
декември 2020 г. насам, 
по отношение на пости-
гането на пълна реци-
прочност със Съединени-

те американски щати за 
премахване на визите.
Основен принцип на ви-
зовата политика на ЕС е 
да се гарантира, че дър-
жавите, включени в без-

визовия списък на ЕС, 
премахват изискването 
за виза за гражданите на 
всички държави - членки 
на ЕС. 
Срещите на министрите 
на правосъдието и въ-
трешните работи между 
ЕС и САЩ през юни и 
декември 2021 г., както 
и посочването и включ-
ването на Хърватия в 
Програмата на САЩ за 
премахване на визите 
през септември показват, 
че трайният диплома-

тически ангажимент и 
подкрепата за държавите 
членки, продължават да 
дават резултати. 
Комисията остава анга-
жирана с постигането 
на пълна визовареци-
прочност за всички дър-
жави - членки и работи 
със Съединените щати, 
както и с България, Ки-
пър и Румъния, за да им 
помогне да изпълнят из-
искванията на Програма-
та на САЩ за премахване 
на визите. 

Изявление на председателя на 
ЕК Урсула Фон Дер Лайен по време на 

съвместната пресконференция в Париж 
с президента Еманюел Макрон относно 
програмата за дейностите на Френското 

председателство на Съвета на ЕС

„Радвам се, че съм тук за-
едно с членовете на Коми-
сията по повод началото 
на Френското председа-
телство на Съвета. Фран-
ция поема тази голяма те-
жест в много специфичен 
контекст: здравната ситуа-
ция, свързана с COVID-19, 
продължава да буди безпо-
койство. Ние обаче дейст-
ваме решително по отно-
шение на ваксините. Това 
ни позволи да постигнем 
равнище на ваксинация 
от почти 70 % от общото 
население и почти 80 % 
от възрастните в Европа. 
Ние не само доставихме 
1,2 милиарда дози ваксини 
на европейците, но съще-
временно изнесохме или 
споделяхме 1,5 милиарда 
дози ваксини в повече от 
150 държави. Ние също 
така значително подкрепя-
ме икономиката чрез про-
грамата за възстановяване 
NextGenerationEU в раз-
мер на 800 милиарда евро.
Но това не ни кара да 
забравяме другите про-
блеми. Например, Вие 
казахте, че съседните на 
Европа региони са сцена 
на значително напреже-
ние. Това се илюстрира от 
военния натиск на Русия 
върху Украйна и нейните 
заплахи към Молдова. Ето 
защо се радвам, че държа-
ва с политическа тежест и 
опит като Франция поема 
председателството на Съ-
вета на ЕС в толкова де-
ликатен момент. Защото 
гласът на Франция е висок 
и силен. И Франция отдава 
особен приоритет на  Ев-
ропа. 
Пред нас предстои много 
работа. На първо място, 
разбира се, относно кли-
мата. Европейската коми-
сия направи подробни и 
амбициозни предложения 
за постигане на нашата 
цел за намаляване на еми-
сиите на парникови газове 
с 55 % през 2030 г. Иска-
ме да направим това по 
икономически и социално 
справедлив начин. Знам 
колко е важен за Вас този 
баланс, г-н Президент, 
и ние напълно споделя-
ме тази амбиция. Затова 
разчитаме на Френското 
председателство да прид-
вижи напред тези предло-
жения.
Второ, цифровизацията. 
Нашата обща амбиция е 
да превърнем Европа в 
истинска цифрова сила в 
света, оформена в съот-
ветствие с нашите собст-

вени правила и ценности. 
Миналата година напра-
вихме амбициозни пред-
ложения — нашите зако-
ни за цифровите пазари и 
услуги — за насърчаване 
на иновациите, като съ-
щевременно поставяме 
правила за демократична 
прозрачност на основните 
платформи. Надявам се и 
съм сигурна, че Френско-
то председателство ще 
постигне бърз напредък 
по тези въпроси, тъй като, 
както знаем, те са в осно-
вата на тревогите на евро-
пейските граждани. 
В по-общ план трябва да 
продължим да укрепва-
ме нашия икономически 
модел, както посочвате 
- едновременно конкурен-
тоспособен и социален. 
Работим за нов европей-
ски модел на растеж, кой-
то, разбира се, се оформя 
от Зеления пакт, цифрови-
те технологии, устойчи-
востта, в съответствие с 
NextGenerationEU. Той се 
основава на високи научни 
постижения, устойчивост 
и конкурентоспособност 
на европейските секто-
ри. Тук отново се радвам, 
че нашите приоритети са 
сходни - например нашата 
инициатива за развитие на 
конкурентоспособен водо-
роден сектор за постигане 
на целите на Европейския 
зелен пакт. 
По повод този нов модел 
на растеж бих искала да 
спомена предложението 
на Комисията преди три 
седмици относно данъч-
ното облагане на много-
националните дружества. 
Европейският съюз е един 
от първите, които прила-
гат тази историческа ре-
форма относно минимал-
ната данъчна ставка, както 
е договорено от ОИСР и 
Г-20. Надявам се, че по 
време на Френското пред-
седателство ще постигнем 
бързо споразумение, тъй 
като тази реформа е необ-
ходима за справедлив све-
товен растеж. 
Друга важна тема е упра-
влението на границите и 
укрепването на Шенген-
ското пространство — 
нашето пространство на 
свободно движение. Това 
пространство, което е в 
сърцевината на европей-
ския проект, беше отсла-
бено от редица кризи. Ето 
защо искаме да възстано-
вим, запазим и укрепим 
отвореността на вътреш-
ните граници на Европей-

ския съюз. За тази цел през 
декември представихме 
предложения за реформи. 
Надявам се, че Френското 
председателство ще бъде в 
състояние да даде необхо-
димия тласък на напредъ-
ка по този въпрос. Разбира 
се, това включва и укреп-
ване на управлението на 
външните граници, борба 
с мрежите за контрабанда 
и работа с държавите на 
произход и транзитно пре-
минаване. Ето защо искам 
също така да видя бърз 
напредък по нашия пакт за 
миграцията и убежището, 
който предлага този все-
обхватен подход.
На следващо място, съ-
гласни сме, че е необхо-
дим истински Съюз за 
отбрана. Съюз, който ни 
подготвя за бъдещи запла-
хи. Например следващата 
хибридна атака, независи-
мо от това къде се случва. 
Нека постигнем съгласие 
по приоритетите си — 
благодарение на нашия 
стратегически компас, 
който е един вид Бяла кни-
га за отбраната. Радвам 
се, че Френското предсе-
дателство ще се ангажира 
с този въпрос. Очаквам с 
нетърпение обсъждането 
на тази тема на срещата на 
високо равнище през март. 
Вярвам, че е крайно време 
отбранителната реформа в 
Европа да ускори темпото.
Накрая бих искала да по-
говоря за нашите отноше-
ния с Африка. Разбира се, 
в контекста на пандемията 
от COVID-19 трябва да 
увеличим подкрепата си 
за този континент, както 
по отношение на вакси-
ните, така и по отношение 
на икономическите после-
дици. Отвъд тази криза 
обаче Африка, е ключов 
партньор за бъдещето на 
нашия континент, тъй като 
това е геополитическо, 
икономическо и демограф-
ско пространство, което 
ще бъде от съществено 
значение в утрешния свят. 
Ето защо очаквам с не-
търпение обсъждането на 
начини за задълбочаване 
на нашето партньорство 
на срещата на високо рав-
нище между Европейския 
съюз и Африка в Брюксел 
през февруари.
Това очертава една ам-
бициозна програма за 
следващите шест месеца. 
Г-н Президент, можете да 
разчитате на ангажимента 
на Комисията. Благодарим 
Ви, че ни приехте тук.“

Нов метод за PCR тест открива 
варианта „Омикрон“

Съвместният изследова-
телски център (JRC) на 
Европейската комисия 
успешно потвърди ва-
лидността на предложе-
ния от него специфичен 
метод за откриване на 
варианта „Омикрон“ на 
коронавируса. С този ме-
тод лабораториите могат 
да използват обикновени 
PCR тестове за открива-
не и идентифициране на 
„Омикрон“,без да е необ-
ходимо скъпо и отнемащо 
време секвениране.
Новият метод за полиме-
разна верижна реакция 
(PCR) се оказва много 
ефективен при специфич-
ни за „Омикрон“ изпитва-
ния. Докато всички про-
би, съдържащи например 
широко разпространения 
вариант „Делта“, или пър-
воначалният вариант от 
Ухан реагират отрицател-
но, то всички съдържащи 
„Омикрон“ проби, дори 
когато са налични в малки 
количества дават поло-
жителни резултати.Това 
на практика означава, че 
методът дава възможност 

на всяка лаборатория, ра-
ботеща със стандартна 
PCR технология да иден-
тифицира варианта на 
„Омикрон“ бързо и без 
да е необходимо по-дълго 
секвениране. Модифици-
раният реагент, разрабо-
тен от JRC, може да бъде 
поръчан от редовните 
доставчици на PCR теста 
и може да бъде приложен 
бързокато даде възмож-
ност на лабораториите, 
които извършват PCR те-
стове днес да се адаптират 
своевременно.
„Този нов метод ще позво-
ли по-бързо и по-евтино 
откриване на „Омикрон“ и 
ще даде възможност за по-
доброто му проследяване 
в ЕС и по света. Науката 
се доказа като съществен 
елемент в борбата ни сре-
щу COVID-19. Благодарна 
съм за неуморната работа 
на всички учени по време 
на пандемията“, заяви Ма-
рия Габриел, комисар по 
въпросите на иновации-
те, научните изследвания, 
културата, образованието 
и младежта. 

Мерки срещу злоупотребата с 
фиктивни дружества за данъчни 

цели в ЕС
Европейската комисия 
представи ключова ини-
циатива за борба със 
злоупотребата с фиктив-
ни дружества за непра-
вомерни данъчни цели. 
С предложението следва 
да се гарантира, че дру-
жествата в Европейския 
съюз, които нямат никак-
ва или имат минимална 
икономическа дейност, 
не могат да се възполз-
ват от каквито и да било 
данъчни предимства и 
не налагат финансова те-
жест на данъкоплатците. 
Докато фиктивните дру-
жества (или т.нар. „по-
щенски кутии“) могат да 
имат полезни търговски 
и бизнес функции, някои 
международни групи и 
дори физически лица 
злоупотребяват с тях за 
целите на агресивното 
данъчно планиране или 
отклонение от данъчно 
облагане. Някои пред-

приятия насочват фи-
нансовите потоци към 
фиктивни дружества в 
юрисдикции, които нямат 
или имат много ниски 
данъци или в които пла-
щането на данъци лесно 
може да бъде избегна-
то. Аналогично, някои 
лица могат да използват 
фиктивни дружества, за 
да защитят активи и не-
движимо имущество от 
плащане на данъци, било 
то в държавата, в която 
пребивават, или в държа-
вата, в която се намира 
собствеността. 
Предложението за ре-
форма ще защити равно-
поставените условия на 
конкуренция за по-голя-
мата част от европейски-
те предприятия, които са 
от решаващо значение 
за възстановяването на 
ЕС, и ще гарантира, че 
обикновените данъко-

платци няма да понасят 
допълнителна финансова 
тежест поради тези, кои-
то се опитват да избегнат 
плащането на своя спра-
ведлив дял.
Изпълнителлният за-
ме стник-председател 
на Комисията по въпро-
сите на икономиката в 
интерес на хората - Вал-
дисДомбровскис, заяви: 
„Фиктивните дружества 
продължават да предос-
тавят на престъпниците 
лесна възможност за зло-
употреба с данъчните за-
дължения. През годините 
сме ставали свидетели 
на твърде много скан-
дали, произтичащи от 
злоупотреби с фиктивни 
дружества. Това нанася 
вреди на икономиката и 
обществото като цяло, 
като създава също така 
несправедлива допъл-
нителна тежест за евро-

пейските данъкоплатци. 
Днес преминаваме към 
следващото равнище в 
дългогодишната си бор-
ба със злоупотребите с 
данъчни договорености и 
в полза на по-голяма кор-
поративна прозрачност. 
Новите изисквания за мо-
ниторинг и докладване 
по отношение на фиктив-
ните дружества ще ги за-
труднят да се възползват 
от несправедливи данъч-
ни предимства и ще улес-
нят националните органи 
при проследяването на 
всякакви злоупотреби, 
свързани с фиктивни 
дружества. В Европа 
няма място за тези, кои-
то използват правилата 
за целите на отклонение 
от данъчно облагане, за 
избягване на данъци или 
за изпиране на пари: все-
ки трябва да заплати своя 
справедлив дял от данъ-
ците“.


