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II
(Akti, katerih objava ni obvezna)

SVET

SKLEP SVETA
z dne 30. januarja 2006
o spremembah in podaljšanju Sklepa 2001/923/ES o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in
usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“)
(2006/75/ES)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

disciplini
vključen
da bi to
kakor so

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in
zlasti tretjega stavka člena 123(4) Pogodbe,

in izboljšanju proračunskega postopka (4) je
v ta sklep za celotno obdobje programa, ne
vplivalo na pristojnosti proračunskih organov,
opredeljene v Pogodbi.

(4)

Nadaljevanje programa odraža potrebo po neprestanem
nadzoru, usposabljanju in tehnični pomoči, kar je nujno
za vzdrževanje zaščite eura proti ponarejanju.

(5)

Učinkovitost programa pri zaščiti eura bi se lahko izboljšala, če bi se tehnična podpora razširila in bi se v sodelovanju z Europolom zagotavljala tudi finančna pomoč
za sodelovanje pri čezmejnih dejavnostih, v ustrezno
utemeljenih primerih bi lahko izkoristila tudi večjo
prožnost pri deležu stroškov, ki jih lahko krije Skupnost,
in številu projektov, ki jih lahko predstavi posamezna
država članica.

(6)

Sklep 2001/923/ES je treba ustrezno spremeniti –

ob upoštevanju predloga Komisije,
ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),
ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (2),
ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

V skladu s členom 13(3)(a) Sklepa Sveta 2001/923/ES (3),
Komisija pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu najpozneje do 30. junija 2005 poročilo, neodvisno od izvajalca
programa, ki ovrednoti ustreznost, učinkovitost in uspešnost programa, in sporočilo, ali naj se program nadaljuje
in prilagodi, opremljeno z ustreznim predlogom.
Poročilo o oceni, predvideno v členu 13 istega sklepa, je
bilo izdano 30. novembra 2004. Poročilo navaja
zaključek, da program dosega svoje cilje, in predlaga
nadaljevanje programa.

SKLENIL:

Člen 1
Spremembe
Sklep 2001/923/ES se spremeni, kakor sledi:

(3)

Referenčni finančni znesek v smislu točke 34 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski

(1) Mnenje z dne 13. oktobra 2005 podano po neobveznem posvetovanju (še ni objavljeno v UL).
(2) UL C 161, 1.7.2005, str. 11.
(3) UL L 339, 21.12.2001, str. 50.

1. V členu 1(2) se zadnji stavek nadomesti z naslednjim:
„Traja od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2006.“;
(4) UL C 172, 18.6.1999, str. 1.
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2. V členu 2(2) se doda naslednja točka:
„(e) namero, da se doseženi rezultati objavijo kot del izmenjave informacij, izkušenj in dobrih praks.“
3. V členu 3(3) se doda naslednja točka:
„(d) finančno pomoč v obliki dodatnega financiranja za
sodelovanje pri čezmejnih dejavnostih, če taka pomoč
ne prihaja iz drugih evropskih institucij in organov.“
4. Prvi pododstavek člena 6 se nadomesti z naslednjim:
„Referenčni finančni znesek za izvedbo akcijskega programa
Skupnosti za obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra
2005 znaša 4 milijone EUR.
Referenčni finančni znesek za izvedbo akcijskega programa
Skupnosti za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra
2006 znaša 1 milijon EUR.“
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(b) odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:
„V primeru, da država članica predloži več kot en
projekt, koordinacijo izvaja pristojni nacionalni organ,
opredeljen v četrti alinei člena 2(b) Uredbe (ES)
št. 1338/2001.“;
(c) v odstavku 2 se točka (e) nadomesti z naslednjim:
„(e) vsebinska kakovost projekta v smislu zasnove, organizacije, predstavitve, ciljev in razmerja med stroški
in učinkovitostjo projekta;“;
(d) v odstavku 2 se vstavi naslednja točka:
„(h) združljivost z dejavnostmi, ki se izvajajo ali so načrtovane kot del ukrepanja EU na področju boja proti
ponarejanju denarja“.
Člen 2
Uporaba

5. V členu 10(1) se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:
„Skupnost v ustrezno utemeljenih primerih krije do 80 %
stroškov operativne podpore iz člena 3 v obliki sofinanciranja, zlasti:“
6. V členu 11 se „70 %“ nadomesti z „80 %“.
7. Člen 12 se spremeni, kakor sledi:

Ta sklep se uporablja v sodelujočih državah članicah, kakor je
opredeljeno v prvi alinei člena 1 Uredbe Sveta (ES) št. 974/98 z
dne 3. maja 1998 o uvedbi eura (1).
Člen 3
Začetek veljavnosti
Ta sklep se uveljavi z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se od 1. januarja 2006.

(a) drugi pododstavek odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:
V Bruslju, 30. januarja 2006
„Države članice lahko vsako leto predložijo en projekt,
izjemoma pa tudi dva projekta, v zvezi z delavnicami,
srečanji in seminarji iz drugega pododstavka člena 3(2).
Lahko se predložijo tudi projekti v zvezi z nastavitvijo
osebja, izmenjavami ali pomočjo.“;

Za Svet
Predsednica
U. PLASSNIK

(1) UL L 139, 11.5.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2169/2005 (UL L 346, 29.12.2005, str. 1).

