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RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD
van 30 januari 2006
tot wijziging en uitbreiding van de werking van Besluit 2001/923/EG tot vaststelling van een
actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro
tegen valsemunterij (programma „Pericles”)
(2006/75/EG)
van de begrotingsprocedure (4) opgenomen voor de gehele looptijd van het programma, met dien verstande dat
de in het Verdrag vastgestelde bevoegdheden van de begrotingsautoriteit onverlet worden gelaten.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 123, lid 4, derde zin,
Gezien het voorstel van de Commissie,

(4)

Met de voortzetting van het programma wordt tegemoetgekomen aan de behoefte om de waakzaamheid, de opleidingen en de technische bijstand op een peil te handhaven dat de bescherming van de euro tegen valsemunterij verzekert.

(5)

De doeltreffendheid van het programma wat betreft de
bescherming van de euro kan worden vergroot indien de
technische bijstand, met participatie van Europol, wordt
uitgebreid met financiële bijstand voor samenwerking bij
grensoverschrijdende acties en indien, in naar behoren
gemotiveerde gevallen, meer flexibiliteit wordt toegestaan
wat betreft het percentage van de kosten dat door de
Gemeenschap kan worden gedragen en het aantal projecten dat per lidstaat mag worden voorgesteld.

(6)

Besluit 2001/923/EG moet dan ook dienovereenkomstig
worden gewijzigd,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),
Gezien het advies van de Europese Centrale Bank (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Overeenkomstig artikel 13, lid 3, onder a), van Besluit
2001/923/EG van de Raad (3) dient de Commissie uiterlijk op 30 juni 2005, een ten aanzien van de programmabeheerder onafhankelijk extern evaluatieverslag over
de deugdelijkheid, de doeltreffendheid en de uitwerking
van het programma en een mededeling over de wenselijkheid om dit programma voort te zetten en aan te
passen, vergezeld van een passend voorstel, bij het Europees Parlement en de Raad in.
Het bij artikel 13 van dat besluit vereiste evaluatieverslag
is op 30 november 2004 bekendgemaakt. De conclusies
daarvan luiden dat het programma zijn doelstellingen
heeft bereikt en dat het aanbeveling verdient het programma te verlengen.

BESLUIT:

Artikel 1
Wijzigingen

(3)

In dit besluit wordt een referentiebedrag in de zin van
punt 34 van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei
1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering

(1) Advies uitgebracht op 13 oktober 2005 naar aanleiding van een
niet-verplichte raadpleging (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
(2) PB C 161 van 1.7.2005, blz. 11.
(3) PB L 339 van 21.12.2001, blz. 50.

Besluit 2001/923/EG wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 1, lid 2, laatste zin, wordt vervangen door:
„Het programma geldt voor de periode van 1 januari 2002
tot en met 31 december 2006.”.
(4) PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1.
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2) Aan artikel 2, lid 2, wordt het volgende punt toegevoegd:
„e) verspreiding van de resultaten, als onderdeel van de uitwisseling van informatie, ervaring en goede praktijken.”.
3) Aan artikel 3, lid 3, wordt het volgende punt toegevoegd:
„d) secundair, financiële bijstand voor samenwerking bij
grensoverschrijdende acties, mits deze bijstand niet
door andere Europese instellingen en organen wordt verstrekt.”.
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b) aan lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Indien meer dan één project wordt ingediend door een
lidstaat, neemt de bevoegde nationale autoriteit als omschreven in artikel 2, onder b), vierde streepje, van Verordening (EG) nr. 1338/2001 de coördinatie daarvan op
zich.”;
c) lid 2, onder e), wordt vervangen door:
„e) intrinsieke kwaliteit van het project qua opzet, organisatie, presentatie, doelstellingen en kosteneffectiviteit;”;

4) Artikel 6, eerste alinea, komt als volgt te luiden:
d) in lid 2 wordt het volgende punt toegevoegd:
„De financiële referentie voor de uitvoering van het communautaire actieprogramma voor het tijdvak 1 januari 2002 tot
en met 31 december 2005 bedraagt 4 miljoen EUR.
De financiële referentie voor de uitvoering van het communautaire actieprogramma voor het tijdvak 1 januari 2006 tot
en met 31 december 2006 bedraagt 1 miljoen EUR.”.
5) Artikel 10, lid 1, inleidende zin, komt als volgt te luiden:
„In naar behoren gemotiveerde gevallen neemt de Gemeenschap op basis van cofinanciering tot 80 % van de in artikel
3 bedoelde operationele steun voor haar rekening, met
name:”.

„h) verenigbaarheid met werkzaamheden die worden uitgevoerd of gepland zijn als onderdeel van EU-maatregelen inzake bestrijding van valsemunterij.”.
Artikel 2
Toepassing
Dit besluit is van toepassing in de deelnemende lidstaten als
bepaald in Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van 3
mei 1998 over de invoering van de euro (1), artikel 1, eerste
streepje.
Artikel 3
Inwerkingtreding

6) In artikel 11 wordt „70 %” vervangen door „80 %”.
7) Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking
in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2006.

a) in lid 1 wordt de tweede alinea vervangen door:
Gedaan te Brussel, 30 januari 2006.
„De lidstaten dienen per jaar één project of, bij wijze van
uitzondering, twee projecten in voor workshops, ontmoetingen en studiedagen als bedoeld in artikel 3, lid 2,
tweede alinea. Zij kunnen tevens projecten inzake stages
en uitwisselingen of bijstand indienen.”;

Voor de Raad
De voorzitster
U. PLASSNIK

(1) PB L 139 van 11.5.1998, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2169/2005 (PB L 346 van 29.12.2005, blz. 1).

