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ÆNDRINGSFORSLAG 001-029 
af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Betænkning
Dennis de Jong A8-0069/2019
Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af 
euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 (Pericles IV-programmet)

Forslag til forordning (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

_____________________________________________________________

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Unionen og medlemsstaterne har sat 
sig som mål at fastlægge de 
foranstaltninger, som er nødvendige for 
anvendelsen af euroen som fælles valuta. 
Disse foranstaltninger omfatter beskyttelse 
af euroen mod falskmøntneri og svig med 
henblik på at styrke effektiviteten af 
Unionens økonomi og sikre de offentlige 
finansers bæredygtighed.

(1) Unionen og medlemsstaterne har sat 
sig som mål at fastlægge de 
foranstaltninger, som er nødvendige for 
anvendelsen af euroen som fælles valuta. 
Disse foranstaltninger omfatter beskyttelse 
af euroen mod falskmøntneri og svig med 
henblik på at sikre effektiviteten af 
Unionens økonomi og sikre de offentlige 
finansers bæredygtighed.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Aktioner til fremme af udveksling af 
oplysninger og personale, teknisk og 
videnskabelig bistand og specialuddannelse 

(3) Aktioner til fremme af udveksling af 
oplysninger og personale, teknisk og 
videnskabelig bistand og specialuddannelse 
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bidrager i høj grad til at beskytte Unionens 
fælles valuta mod falskmøntneri og svig og 
dermed til at sikre et højt og ensartet 
beskyttelsesniveau i hele Unionen og 
demonstrerer samtidig Unionens evne til at 
tackle grov organiseret kriminalitet.

bidrager i høj grad til at beskytte Unionens 
fælles valuta mod falskmøntneri og svig og 
dermed til at sikre et højt og ensartet 
beskyttelsesniveau i hele Unionen og 
demonstrerer samtidig Unionens evne til at 
tackle grov organiseret kriminalitet. 
Sådanne tiltag bidrager også til at sætte 
ind over for de fælles udfordringer og 
forbindelser til hvidvaskning af penge og 
organiseret kriminalitet.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Et handlingsprogram med henblik på 
beskyttelse af euroen mod falskmøntneri 
bidrager til at skabe øget opmærksomhed 
blandt unionsborgere og forbedre 
beskyttelsen af euroen, særlig gennem den 
løbende udbredelse af resultaterne af de 
aktioner, der støttes af programmet.

(4) Et handlingsprogram med henblik på 
beskyttelse af euroen mod falskmøntneri 
bidrager til at skabe øget opmærksomhed 
blandt unionsborgere, øge deres tillid til 
valutaen og forbedre beskyttelsen af 
euroen, særlig gennem den løbende 
udbredelse af resultaterne af de aktioner, 
der støttes af programmet.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Sikker beskyttelse af euroen mod 
falskmøntneri er et centralt element i en 
sikker og konkurrencedygtig EU-økonomi 
og er direkte forbundet med EU's mål om 
at forbedre Den Økonomiske og 
Monetære Unions effektive funktion.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I meddelelsen til Rådet og Europa-
Parlamentet om midtvejsevalueringen af 
Pericles 2020-programmet nåede 
Kommissionen til den konklusion, at 
videreførelsen af programmet efter 2020 
burde støttes i betragtning af dets merværdi 
for EU samt dets langsigtede virkninger og 
holdbarheden af dets aktioner.

(6) I modstrid med standardproceduren 
blev der ikke foretaget en særskilt 
konsekvensanalyse af programmet. Dette 
kan til dels forklares ved, at 
Kommissionen i 2017 gennemførte en 
midtvejsevaluering af programmet, der 
blev understøttet af en uafhængig 
rapport1a. Selv om rapporten generelt er 
positiv med hensyn til programmet, 
udtrykker den bekymring over det 
begrænsede antal kompetente 
myndigheder, som deltager i programmets 
aktiviteter, og kvaliteten af de central 
præstationsindikator, der anvendes til at 
måle programmets resultater. I sin 
meddelelse til Europa-Parlamentet og 
Rådet om midtvejsevalueringen af Pericles 
2020-programmet og sin 
forhåndsevaluering i form af et 
arbejdsdokument fra tjenestegrenene, der 
ledsagede dets forslag (COM(2018)0369) 
nåede Kommissionen til den konklusion, at 
videreførelsen af programmet efter 2020 
burde støttes i betragtning af dets merværdi 
for Unionen samt dets langsigtede 
virkninger og holdbarheden af dets 
aktioner og dets bidrag til bekæmpelsen af 
organiseret kriminalitet.
__________________
1a SWD(2017)0444 og Ares(2917)3289297 
af 30.6.2017.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I midtvejsevalueringen blev det 
anbefalet, at aktioner finansieret under 
Pericles 2020-programmet burde 
videreføres under hensyntagen til 
mulighederne for dels at forenkle 
indgivelsen af ansøgninger og tilskynde til 
differentiering af modtagere, dels at 

(7) I midtvejsevalueringen blev det 
anbefalet, at aktioner finansieret under 
Pericles 2020-programmet burde 
videreføres, samtidig med at der blev gjort 
noget ved behovet for dels at forenkle 
indgivelsen af ansøgninger, tilskynde til 
differentiering af modtagere og deltagelse 
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videreføre fokus på nye og 
tilbagevendende falskmøntneritrusler og 
strømline de centrale 
performanceindikatorer.

af så mange kompetente myndigheder fra 
forskellige lande som muligt i 
programmets aktiviteter, dels at videreføre 
fokus på nye og tilbagevendende 
falskmøntneritrusler og strømline de 
centrale performanceindikatorer.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Der er blevet opdaget 
falskmøntnerihotspots i tredjelande, og 
forfalskningen af euroen viser sig at have 
en voksende international dimension. 
Kapacitetsopbygning og 
uddannelsesaktiviteter, der involverer de 
kompetente myndigheder i tredjelande, 
bør derfor anses for væsentlige i forhold 
til at opnå en effektiv beskyttelse af 
Unionens fælles valuta og bør fremmes 
yderligere inden for rammerne af 
programmet.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der bør derfor vedtages et nyt 
program for perioden 2021-2027 (Pericles 
IV-programmet). Det bør sikres, at der er 
sammenhæng og komplementaritet mellem 
Pericles IV-programmet og andre relevante 
programmer og aktioner. Kommissionen 
bør derfor gennemføre alle de nødvendige 
høringer af de berørte interessenter, 
navnlig de kompetente nationale 
myndigheder, der er udpeget af 
medlemsstaterne, Den Europæiske 
Centralbank og Europol, i det i forordning 
(EF) nr. 1338/2001 omhandlede udvalg for 

(8) Der bør derfor vedtages et nyt 
program for perioden 2021-2027 (Pericles 
IV-programmet). Det bør sikres, at der er 
sammenhæng og komplementaritet mellem 
Pericles IV-programmet og andre relevante 
programmer og aktioner. Kommissionen 
bør derfor gennemføre alle de nødvendige 
høringer af de berørte interessenter, 
navnlig de kompetente nationale 
myndigheder, der er udpeget af 
medlemsstaterne, Den Europæiske 
Centralbank og Europol, i det i forordning 
(EF) nr. 1338/2001 omhandlede udvalg for 
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at vurdere behovene for at beskytte euroen, 
især for så vidt angår udveksling, bistand 
og uddannelse, med henblik på 
anvendelsen af Pericles IV-programmet.

at vurdere behovene for at beskytte euroen, 
især for så vidt angår udveksling, bistand 
og uddannelse, med henblik på 
anvendelsen af Pericles IV-programmet. 
Desuden bør Kommissionen trække på 
Den Europæiske Centralbanks 
omfattende erfaring med hensyn til 
gennemførelse af uddannelse og 
tilvejebringelse af oplysninger om falske 
eurosedler ved gennemførelsen af 
programmet.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Denne forordning er i 
overensstemmelse med principperne om 
proportionalitet og programmets merværdi. 
Pericles IV-programmet bør fremme 
samarbejdet mellem medlemsstaterne og 
mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne for at beskytte euroen 
mod falskmøntneri uden at berøre 
medlemsstaternes ansvar og ved at anvende 
ressourcerne mere effektivt, end hvad der 
er muligt på nationalt niveau. Det er 
nødvendigt og berettiget at gribe ind på 
EU-niveau, da det tydeligvis gør det 
nemmere for medlemsstaterne at beskytte 
euroen i fællesskab og fremmer 
anvendelsen af fælles EU-strukturer med 
henblik på at øge samarbejdet og 
informationsudvekslingen mellem 
kompetente myndigheder.

(10) Denne forordning er i 
overensstemmelse med principperne om 
proportionalitet og programmets merværdi. 
Pericles IV-programmet bør fremme 
samarbejdet mellem medlemsstaterne og 
mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne for at beskytte euroen 
mod falskmøntneri uden at berøre 
medlemsstaternes ansvar og ved at anvende 
ressourcerne mere effektivt, end hvad der 
er muligt på nationalt niveau. Det er 
nødvendigt og berettiget at gribe ind på 
EU-niveau, da det tydeligvis gør det 
nemmere for medlemsstaterne at beskytte 
euroen i fællesskab og fremmer 
anvendelsen af fælles EU-strukturer med 
henblik på at øge samarbejdet og rettidig 
og omfattende informationsudveksling 
mellem kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at sikre ensartede betingelser (12)  For at supplere og ændre visse 
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for gennemførelsen af Pericles IV-
programmet bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Kommissionen 
bør vedtage årlige arbejdsprogrammer, der 
opstiller prioriteringerne, 
budgetfordelingen og 
evalueringskriterierne for støtte til 
aktionerne. De behørigt begrundede 
undtagelsestilfælde, hvor en forøgelse af 
samfinansieringen er nødvendig for at give 
medlemsstaterne et større økonomisk 
råderum, således at de kan gennemføre og 
afslutte projekterne for beskyttelse og 
sikring af euroen på tilfredsstillende vis, 
bør udgøre en del af de årlige 
arbejdsprogrammer. 

ikke-væsentlige elementer i denne 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår 
vedtagelsen af arbejdsprogrammer som 
omhandlet i artikel 10 og indikatorer som 
omhandlet i artikel 12 og bilaget. 
Kommissionen bør vedtage årlige 
arbejdsprogrammer, der opstiller 
prioriteringerne, budgetfordelingen og 
evalueringskriterierne for støtte til 
aktionerne. De behørigt begrundede 
undtagelsestilfælde, hvor en forøgelse af 
samfinansieringen er nødvendig for at give 
medlemsstaterne et større økonomisk 
råderum, således at de kan gennemføre og 
afslutte projekterne for beskyttelse og 
sikring af euroen på tilfredsstillende vis, 
bør udgøre en del af de årlige 
arbejdsprogrammer. Det er navnlig vigtigt, 
at Kommissionen gennemfører 
tilstrækkelige høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 20161a om bedre 
lovgivning af 13. april 2016. For at sikre 
lige deltagelse i forberedelsen af 
delegerede retsakter modtager Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.
__________________
1a Interinstitutionel aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet for Den Europæiske 
Union og Europa-Kommissionen om 
bedre lovgivning af 13. april 2016 (EUT L 
123 af 12.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag 11
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

at forebygge og bekæmpe falskmøntneri og 
svig og således øge konkurrenceevnen i 
Unionens økonomi og sikre de offentlige 
finansers holdbarhed.

at forebygge og bekæmpe falskmøntneri og 
svig og dermed bevare eurosedlers og -
mønters integritet, hvilket styrker 
borgernes og erhvervslivets tillid til 
ægtheden af disse sedler og mønter og 
dermed styrker tilliden til Unionens 
økonomi, samtidig med at holdbarheden i 
de offentlige finanser sikres.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet for 
perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. 
december 2027 er på 7 700 000 EUR (i 
løbende priser).

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af programmet for 
perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. 
december 2027 er på 7 700 000 EUR1a (i 
løbende priser).

__________________
1aVejledende beløb, afhængigt af den 
samlede FFR. 

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Programmet gennemføres af 
Kommissionen i samarbejde med 
medlemsstaterne og på grundlag af 
regelmæssige høringer i de forskellige 
faser af gennemførelsen af programmet 
under hensyntagen til relevante 
foranstaltninger truffet af andre 
kompetente enheder, navnlig Den 
Europæiske Centralbank og Europol.

2. Programmet gennemføres af 
Kommissionen i samarbejde med 
medlemsstaterne og på grundlag af 
regelmæssige høringer i de forskellige 
faser af gennemførelsen af programmet 
samtidig med at der sikres konsekvens og 
undgås unødig overlapning med relevante 
foranstaltninger truffet af andre 
kompetente enheder, navnlig Den 
Europæiske Centralbank og Europol. Med 
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dette for øje inddrager Kommissionen i 
forbindelse med forberedelsen af 
arbejdsprogrammerne, jf. artikel 10, 
nuværende og planlagte ECB- og 
Europol-aktiviteter rettet mod 
eurofalskmøntneri og -svig.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – led -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- bedste praksis i forbindelse med 
forebyggelse af eurofalskmøntneri og 
‑svig

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— anvendelse af computerstøttede 
værktøjer til afsløring

— anvendelse af værktøjer til afsløring

Begrundelse

For at sikre, at alle mulige værktøjer er dækket.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— støtte til fremme af samarbejdet i 
forbindelse med operationer, der involverer 
mindst to stater, når en sådan støtte ikke 
kan opnås under andre europæiske 
institutioners og organers programmer

(Vedrører ikke den danske tekst)  
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De grupper, der er omhandlet i denne 
artikels stk. 2, kan omfatte deltagere fra 
tredjelande, hvis dette er vigtigt for 
opfyldelsen af målene, jf. artikel 2.

3. De grupper, der er omhandlet i denne 
artikels stk. 2, kan omfatte deltagere fra 
tredjelande.

Begrundelse

Målene i artikel 2 (og i hele forordningen) skal under alle omstændigheder forfølges.
Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmet gennemføres ved hjælp 
af arbejdsprogrammer som omhandlet i 
artikel 110 i finansforordningen. 

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede restakter i 
overensstemmelse med artikel 11, med 
henblik på at vedtage arbejdsprogrammer 
som omhandlet i artikel 110 i 
finansforordningen.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i artikel 12, stk. 2, omhandlede 
delegation af beføjelser tillægges 
Kommissionen fra den 1. januar 2021 indtil 
den 31. december 2027. 

2. Den i artikel 10, stk. 1, og artikel 12, 
stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser 
tillægges Kommissionen fra den 1. januar 
2021 indtil den 31. december 2027.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 12, stk. 2, omhandlede 3. Den i artikel 10, stk. 1, og artikel 12, 
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delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser 
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen sagkyndige, 
som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, 
i overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret 
retsakt hører Kommissionen sagkyndige, 
som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, 
i overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning, samt repræsentanter 
for ECB og Europol.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen forelægger hvert år 
Europa-Parlamentet og Rådet oplysninger 
om resultaterne af programmet under 
hensyntagen til de kvantitative og 
kvalitative indikatorer i bilaget til dette 
forslag.

3. Kommissionen forelægger hvert år 
Europa-Parlamentet, Rådet , Den 
Europæiske Centralbank, Europol, 
Eurojust og Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) oplysninger 
om resultaterne af programmet under 
hensyntagen til de kvantitative og 
kvalitative indikatorer i bilaget til dette 
forslag.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
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Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen meddeler Europa-
Parlamentet, Rådet og Den Europæiske 
Centralbank resultaterne af evalueringerne 
og sine bemærkninger hertil.

3. Kommissionen meddeler Europa-
Parlamentet, Rådet, Den Europæiske 
Centralbank, Europol, Eurojust og Den 
Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) 
resultaterne af evalueringerne og sine 
bemærkninger hertil.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Modtagere af EU-midler anerkender 
EU-midlernes oprindelse og sikrer 
synligheden af disse (navnlig ved fremstød 
for aktionerne og disses resultater) gennem 
sammenhængende, virkningsfulde og 
målrettede oplysninger, som er afpasset 
forholdsmæssigt efter forskellige 
modtagergrupper, herunder medierne og 
offentligheden.

1. Modtagere af EU-midler anerkender 
EU-midlernes oprindelse og sikrer 
gennemsigtigheden og synligheden af 
disse (navnlig ved fremstød for aktionerne 
og disses resultater) gennem 
sammenhængende, virkningsfulde og 
målrettede oplysninger, som er afpasset 
forholdsmæssigt efter forskellige 
modtagergrupper, herunder medierne og 
offentligheden.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet vil blive fulgt nøje på 
grundlag af et sæt indikatorer, der er 
beregnet til at måle, i hvilket omfang de 
generelle og specifikke mål for 
programmet er nået, og med henblik på at 
minimere de administrative byrder og 
omkostninger. Med henblik herpå vil der 
blive indsamlet data vedrørende følgende 
sæt af nøgleindikatorer:

Programmet vil blive fulgt nøje på 
grundlag af et sæt indikatorer, der er 
beregnet til med minimale administrative 
byrder og omkostninger at måle, i hvilket 
omfang de generelle og specifikke mål for 
programmet er nået. Med henblik herpå vil 
der blive indsamlet data vedrørende 
følgende sæt af nøgleindikatorer:
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) antal afslørede euroforfalskninger a) antal medlemsstater og tredjelande, 
hvorfra kompetente nationale 
myndigheder har deltaget i aktiviteterne 
under programmet

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) antal nedlukkede ulovlige 
falskmøntnerværksteder og

b) antal deltagere og deres 
tilfredshedsgrad samt eventuel anden 
feedback, de måtte have givet vedrørende 
nytteværdien af aktiviteterne under 
programmet

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) feedback fra deltagere i de aktioner, 
som er finansieret gennem programmet.

c) oplysninger fra de nationale 
kompetente myndigheder om antallet af 
afslørede euroforfalskninger og ulovlige 
falskmøntnerværksteder, der er blevet 
lukket som en direkte følge af forbedret 
samarbejde gennem programmet.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Data og oplysninger til brug for Data og oplysninger til brug for 
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nøgleindikatorerne for performance 
indsamles årligt af følgende aktører:

nøgleindikatorerne for performance 
indsamles årligt af Kommissionen og 
programmets støttemodtagere.


