SV

L 330/28

Europeiska unionens officiella tidning

28.11.2006

RÅDETS BESLUT
av den 20 november 2006
om ändring och förlängning av beslut 2001/923/EG om inrättande av ett handlingsprogram för
utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Periklesprogrammet)
(2006/849/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

(5)

I denna anda lämnade kommissionen den 8 april 2005
in ett förslag om förlängning av Periklesprogrammet (4)
till den 31 december 2011.

(6)

I avvaktan på ett slutligt avtal om gemenskapens finansieringsram för perioden 2007–2013 beslöt rådet att förlänga Periklesprogrammet för år 2006.

(7)

I sitt uttalande av den 30 januari 2006 ansåg rådet att
Periklesprogrammet har en flerårig karaktär och att det
bör förlängas till 2011. Rådet uppmanade därför kommissionen att lägga fram ett förslag till förlängning av
programmet för den period som inleds 2007, så snart
som en överenskommelse har nåtts om den framtida
budgetramen 2007–2013.

(8)

Det är lämpligt att gemenskapsprogrammen ligger i linje
med gemenskapens finansieringsram.

(9)

För att undvika överlappningar och säkerställa överensstämmelse och komplementaritet hos åtgärderna enligt
programmet är det viktigt att utveckla synergieffekter
mellan de åtgärder som finansieras av kommissionen,
Europeiska centralbanken och Europol.

(10)

Med tanke på behovet av fortgående utbildning och stöd
för skydd av euron bör Periklesprogrammet följaktligen
förlängas till den 31 december 2013. Beslut
2001/923/EG bör därför ändras i enlighet därmed.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 123.4 tredje meningen,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

Enligt artikel 13.3 a i rådets beslut 2001/923/EG (2) skall
kommissionen för Europaparlamentet och rådet senast
den 30 juni 2005 lägga fram en utvärderingsrapport,
som är oberoende av programförvaltaren, om programmets tillämplighet, genomslagskraft och effektivitet samt
ett meddelande om huruvida det är lämpligt att fortsätta
eller anpassa programmet åtföljt av ett lämpligt förslag.

Den utvärderingsrapport som föreskrivs i artikel 13 i det
beslutet lades fram den 30 november 2004. Slutsatsen
där är att programmet har nått uppställda mål och fortsättning av programmet rekommenderas.

Ett finansiellt referensbelopp i enlighet med punkt 38 i
det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om
budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (3) har
införts i detta beslut för hela den tid programmet pågår,
utan att därigenom påverka budgetmyndighetens befogenheter enligt fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar

(4)

Programmet förlängs på grund av behovet av fortsatt
vaksamhet, utbildning och tekniskt bistånd för att upprätthålla skyddet av euron mot förfalskning genom tillhandahållande av en stabil ram för planering av medlemsstaternas program, särskilt under en period då nya
länder inför den gemensamma valutan.

(1) EUT C 163, 14.7.2006, s. 7.
(2) EGT L 339, 21.12.2001, s. 50. Beslutet ändrat genom beslut
2006/75/EG (EUT L 36, 8.2.2006, s. 40).
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Beslut 2001/923/EG ändras härmed på följande sätt:

1. Sista meningen i artikel 1.2 skall ersättas med följande:

”Det skall genomföras den 1 januari 2002–31 december
2013.”
(4) KOM(2005) 127 slutlig.
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2. Följande stycke skall läggas till i slutet av artikel 6:
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Artikel 2
Tillämpning

”Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av
gemenskapens handlingsprogram för perioden 1 januari
2007–31 december 2013 skall uppgå till 7 000 000 EUR”.

3. Artikel 13.3 skall ändras på följande sätt:

Detta beslut får verkan i de medlemsstater som enligt artikel 1
första strecksatsen i rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3
maj 1998 om införande av euron (1) är deltagande medlemsstater.
Artikel 3
Ikraftträdande

a) I led a skall datumangivelsen ”den 30 juni 2005” ersättas
med ”den 30 juni 2013”.

b) Led b skall ersättas med följande:
”b) detaljerade rapporter om programmets genomförande och resultat där man särskilt skall beakta det
mervärde som tillförts genom gemenskapens ekonomiska bidrag, när de ursprungliga och de kompletterande programperioderna har fullföljts och senast
den 30 juni 2006 respektive 2014.”

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Utfärdat i Bryssel den 20 november 2006.
På rådets vägnar
J. KORKEAOJA

Ordförande

(1) EGT L 139, 11.5.1998, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1647/2006 (EUT L 309, 9.11.2006, s. 2).

