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Изменение 20
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съюзът и неговите държави 
членки са си поставили за цел да 
определят мерките, необходими за 
използването на еврото като единна 
парична единица. Тези мерки включват 
защитата на еврото срещу 
фалшифициране и свързаните с него 
измами, като по този начин се повиши 
ефективността на икономиката на 
Съюза и се осигури устойчивост на 
публичните финанси.

(1) Съюзът и неговите държави 
членки са си поставили за цел да 
определят мерките, необходими за 
използването на еврото като единна 
парична единица. Тези мерки включват 
защита на еврото срещу 
фалшифициране и свързаните с него 
измами, с цел да се повиши 
ефективността на икономиката на 
Съюза и да се осигури устойчивост на 
публичните финанси.

Or. ro

Изменение 21
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В Регламент (ЕО) № 1338/2001 
на Съвета16се предвиждат обмен на 
информация, сътрудничество и взаимна 
помощ, като по този начин се изгражда 
хармонизирана рамка за защита на 
еврото. Действието на посочения 
регламент бе разширено с Регламент 
(ЕО) № 1339/2001 на Съвета17по 
отношение на държавите членки, които 
не са приели еврото като своя единна 
парична единица, така че да се осигури 
равностойно ниво на защита на еврото в 
целия Съюз.

(2) В Регламент (ЕО) № 1338/200116

на Съвета се предвиждат обмен на 
информация, сътрудничество и взаимна 
помощ, като по този начин се изгражда 
хармонизирана рамка за защита на 
еврото. Действието на посочения 
регламент бе разширено с Регламент 
(ЕО) № 1339/200117 на Съвета по 
отношение на държавите членки, които 
все още не са приели еврото като своя 
единна парична единица, така че да се 
осигури равностойно ниво на защита на 
еврото в целия Съюз.

_________________ _________________

16 Регламент (ЕО) № 1338/2001 на 
Съвета от 28 юни 2001 г. за определяне 
на необходимите мерки за защита на 

16 Регламент (ЕО) № 1338/2001 на 
Съвета от 28 юни 2001 г. за определяне 
на необходимите мерки за защита на 
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еврото срещу фалшифициране (ОВ L 
181, 4.7.2001 г., стр. 6).

еврото срещу фалшифициране (ОВ L 
181, 4.7.2001 г., стр. 6).

17 Регламент (ЕО) № 1339/2001 на 
Съвета от 28 юни 2001 г. за 
разширяване на действието на 
Регламент (ЕО) № 1338/2001 за 
определяне на необходимите мерки за 
защита на еврото срещу 
фалшифициране, към държавите 
членки, които не са приели еврото за 
своя единна валута (OВ L 181, 4.7.2001 
г., стp. 11).

17 Регламент (ЕО) № 1339/2001 на 
Съвета от 28 юни 2001 г. за 
разширяване на действието на 
Регламент (ЕО) № 1338/2001 за 
определяне на необходимите мерки за 
защита на еврото срещу 
фалшифициране, към държавите 
членки, които не са приели еврото за 
своя единна валута (OВ L 181, 
4.7.2001 г., стp. 11).

Or. ro

Изменение 22
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Действията, целящи да се 
насърчат обменът на информация и 
персонал, техническата и научната 
помощ и специализираното обучение, 
подпомагат значително защитата на 
единната парична единица на Съюза 
срещу фалшифициране и свързаните с 
него измами, а по този начин и 
постигането на високо и еднакво ниво 
на защита в целия Съюз, като 
същевременно демонстрират 
способността на Съюза да се справи с 
тежката организирана престъпност.

(3) Действията, целящи да се 
насърчат обменът на информация и 
персонал, техническата и научната 
помощ и специализираното обучение, 
подпомагат значително защитата на 
единната парична единица на Съюза 
срещу фалшифициране и свързаните с 
него измами, а по този начин и 
постигането на високо и еднакво ниво 
на защита в целия Съюз, като 
същевременно демонстрират 
способността на Съюза да се справи с 
тежката организирана престъпност.
Тези действия също така помагат за 
преодоляване на общите 
предизвикателства и за прекъсването 
на връзките с изпирането на пари и 
организираната престъпност.

Or. en

Изменение 23
Мария Грапини
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Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Действията, целящи да се 
насърчат обменът на информация и 
персонал, техническата и научната 
помощ и специализираното обучение, 
подпомагат значително защитата на 
единната парична единица на Съюза 
срещу фалшифициране и свързаните с 
него измами, а по този начин и 
постигането на високо и еднакво ниво 
на защита в целия Съюз, като 
същевременно демонстрират 
способността на Съюза да се справи с 
тежката организирана престъпност.

(3) Действията, целящи да се 
насърчат обменът на информация и 
персонал, техническата и научната 
помощ и специализираното обучение, 
подпомагат значително защитата на 
единната парична единица на Съюза 
срещу фалшифициране и свързаните с 
него измами, а по този начин и 
постигането на високо и еднакво ниво 
на защита в целия Съюз, като 
същевременно демонстрират 
способността на Съюза да се справи с 
тежката организирана престъпност, 
която може да ограничи 
ефективността на вътрешния пазар 
на ЕС.

Or. ro

Изменение 24
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Наличието на програма за защита 
на еврото срещу фалшифициране 
допринася за повишаването на 
осведомеността на гражданите на 
Съюза, като подобрява защитата на 
еврото, най-вече чрез редовно 
оповестяване на резултатите от 
подкрепяните от тази програма 
действия.

(4) Наличието на програма за защита 
на еврото срещу фалшифициране 
допринася за повишаването на 
осведомеността на гражданите на 
Съюза, повишаване на тяхното 
доверие в еврото и за подобряване на
защитата на еврото, най-вече чрез 
редовно оповестяване на резултатите от 
подкрепяните от тази програма 
действия.

Or. ro

Изменение 25
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Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Солидната защита на еврото 
срещу фалшифициране представлява 
важен компонент на сигурността и
конкурентоспособността на 
икономиката на ЕС и е пряко свързана 
с целта на ЕС за подобряване на 
ефикасното функциониране на 
Икономическия и валутен съюз.

Or. ro

Изменение 26
Петър Йежек

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В Съобщението до Съвета и 
Европейския парламент относно 
междинната оценка на програма 
„Перикъл 2020“ Комисията заключи, че 
следва да се окаже подкрепа за 
продължаването на тази програма и след 
2020 г. предвид нейната европейска 
добавена стойност, дългосрочното ѝ 
въздействие и устойчивостта на 
действията по нея.

(6) За разлика от стандартната 
процедура, в случая не беше извършена 
отделна оценка на въздействието на 
програмата. Това може донякъде да 
бъде обяснено с факта, че през 2017 г. 
Комисията извърши средносрочна 
оценка на програмата, подкрепена от 
независим доклад. Въпреки че като 
цяло докладът относно програмата е 
положителен, в него се изразява 
загриженост относно ограничения 
брой компетентни органи, които 
участват в дейностите по 
програмата, както и относно 
качеството на ключовите показатели 
за изпълнение, използвани за 
измерване на резултатите от 
програмата. В съобщението си до 
Съвета и Европейския парламент 
относно междинната оценка на 
програма „Перикъл 2020“ Комисията 
заключи, че следва да се окаже подкрепа 
за продължаването на тази програма и 
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след 2020 г. предвид нейната 
европейска добавена стойност, 
дългосрочното ѝ въздействие и 
устойчивостта на действията по нея.

Or. en

Изменение 27
Томаш Здеховски

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В Съобщението до Съвета и 
Европейския парламент относно 
междинната оценка на програма 
„Перикъл 2020“ Комисията заключи, че 
следва да се окаже подкрепа за 
продължаването на тази програма и след 
2020 г. предвид нейната европейска 
добавена стойност, дългосрочното ѝ 
въздействие и устойчивостта на 
действията по нея.

(6) В Съобщението до Съвета и 
Европейския парламент относно 
междинната оценка на програма 
„Перикъл 2020“ и в своята 
предварителна оценка под формата 
на работен документ, придружаващ 
предложението й (COM(2018)0369),
Комисията заключи, че следва да се 
окаже подкрепа за продължаването на 
тази програма и след 2020 г. предвид 
нейната европейска добавена стойност, 
дългосрочното ѝ въздействие и 
устойчивостта на действията по нея.

Or. en

Изменение 28
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В Съобщението до Съвета и 
Европейския парламент относно 
междинната оценка на програма 
„Перикъл 2020“ Комисията заключи, че 
следва да се окаже подкрепа за 
продължаването на тази програма и след 
2020 г. предвид нейната европейска 
добавена стойност, дългосрочното ѝ 

(6) В Съобщението до Съвета и 
Европейския парламент относно 
междинната оценка на програма 
„Перикъл 2020“ Комисията заключи, че 
следва да се окаже подкрепа за 
продължаването на тази програма и след 
2020 г. предвид нейната европейска 
добавена стойност, дългосрочното ѝ 
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въздействие и устойчивостта на 
действията по нея.

въздействие и устойчивостта на 
действията по нея, както и приноса й 
за борбата срещу организираната 
престъпност.

Or. ro

Изменение 29
Ева Жоли

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Препоръката в междинната 
оценка е, че действията, финансирани 
по „Перикъл 2020“, следва да бъдат 
продължени, като се вземат предвид 
възможностите за опростяване на 
подаването на заявления, за насърчаване 
на диференциацията на бенефициерите, 
за запазване на акцента върху често 
повтарящите се и нововъзникващите 
заплахи, свързани с фалшифицирането, 
и за рационализиране на ключовите 
показатели за изпълнението.

(7) Препоръката в междинната 
оценка е, че действията, финансирани 
по „Перикъл 2020“, следва да бъдат 
продължени, като същевременно се 
вземе предвид необходимостта за 
опростяване на подаването на 
заявления, за насърчаване на 
диференциацията на бенефициерите и 
за участието на максимален брой 
компетентни органи от различни 
държави в дейностите на 
програмата, за запазване на акцента 
върху често повтарящите се и 
нововъзникващите заплахи, свързани с 
фалшифицирането, и за 
рационализиране на ключовите 
показатели за изпълнението.

Or. en

Изменение 30
Катерина Киничи

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) В трети държави бяха 
разкрити центрове на 
фалшификации, а фалшифицирането 
на еврото придобива нарастващо 
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международно измерение; 
следователно изграждането на 
капацитет и обучителните дейности 
с участието на компетентните 
органи от трети държави следва да 
се считат за съществени за 
постигането на ефективна защита 
на единната валута на Съюза и следва 
да бъдат допълнително насърчавани в 
контекста на програмата.

Or. en

Изменение 31
Томаш Здеховски

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С оглед на това следва да бъде 
приета нова програма за периода 2021—
2027 г. (програма „Перикъл IV“). Следва 
да се гарантира, че програма „Перикъл 
IV“ е съгласувана с други съответни 
програми и действия и ги допълва. 
Поради това, за целите на изпълнението 
на програма „Перикъл IV“, Комисията 
следва да проведе в рамките на 
комитета, посочен в Регламент (ЕО) № 
1338/2001, всички необходими 
консултации с основните участници, и 
по-специално компетентните 
национални органи, определени от 
държавите членки, Европейската 
централна банка и Европол, за да се 
оценят нуждите във връзка със защитата 
на еврото, и по-специално по отношение 
на обмена, помощта и обучението.

(8) С оглед на това следва да бъде 
приета нова програма за периода 2021—
2027 г. (програма „Перикъл IV“). Следва 
да се гарантира, че програма „Перикъл 
IV“ е съгласувана с други съответни 
програми и действия и ги допълва. 
Поради това, за целите на изпълнението 
на програма „Перикъл IV“, Комисията 
следва да проведе в рамките на 
комитета, посочен в Регламент (ЕО) № 
1338/2001, всички необходими 
консултации с основните участници, и 
по-специално компетентните 
национални органи, определени от 
държавите членки, Европейската 
централна банка и Европол, за да се 
оценят нуждите във връзка със защитата 
на еврото, и по-специално по отношение 
на обмена, помощта и обучението. 
Освен това, при прилагането на 
програмата, Комисията следва да се 
възползва от обширния опит на 
Европейската централна банка по 
отношение на провеждането на 
обучение и предоставянето на 
информация относно 
фалшифицираните евро банкноти.



PE632.852v01-00 10/21 AM\1173679BG.docx

BG

Or. en

Изменение 32
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Настоящият регламент спазва 
принципите на добавена стойност и 
пропорционалност. Програма „Перикъл 
IV“ следва да улеснява 
сътрудничеството сред държавите 
членки и между Комисията и държавите 
членки с цел защита на еврото срещу 
фалшифициране, без да отнема 
отговорностите на държавите членки и 
като използва ресурсите по-ефикасно, 
отколкото би могло да се постигне на 
национално равнище. Действията на 
равнището на Съюза са необходими и 
основателни, тъй като те несъмнено 
подпомагат държавите членки при 
колективната защита на еврото и 
насърчават използването на общи 
структури на Съюза с цел засилване на 
сътрудничеството и обмена на 
информация между компетентните 
органи.

(10) Настоящият регламент спазва 
принципите на добавена стойност и 
пропорционалност. Програма „Перикъл 
IV“ следва да улеснява 
сътрудничеството сред държавите 
членки и между Комисията и държавите 
членки с цел защита на еврото срещу 
фалшифициране, без да отнема 
отговорностите на държавите членки и 
като използва ресурсите по-ефикасно, 
отколкото би могло да се постигне на 
национално равнище. Действията на 
равнището на Съюза са необходими и 
основателни, тъй като те несъмнено 
подпомагат държавите членки при 
колективната защита на еврото и 
насърчават използването на общи 
структури на Съюза с цел засилване на
сътрудничеството и навременния и 
всеобхватен обмен на информация 
между компетентните органи.

Or. ro

Изменение 33
Томаш Здеховски

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предотвратяване на и борба с 
фалшифицирането и свързаните с него 
измами, като чрез това се повиши
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза и се осигури 

Предотвратяването на и борбата с 
фалшифицирането и свързаните с него 
измами, чрез което се запазва 
целостта на системата на 
евробанкнотите и евромонетите, 
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устойчивост на публичните финанси. засилва доверието във валутата, 
укрепва конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза и осигурява 
устойчивостта на публичните 
финанси.

Or. en

Изменение 34
Катерина Киничи

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предотвратяване на и борба с 
фалшифицирането и свързаните с него 
измами, като чрез това се повиши 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза и се осигури 
устойчивост на публичните финанси.

Предотвратяване на и борба с 
фалшифицирането и свързаните с него 
измами, като чрез това се повиши 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза, укрепи се 
доверието на гражданите в
истинността на евробанкнотите и 
евромонетите, и се осигури 
устойчивост на публичните финанси.

Or. en

Изменение 35
Петър Йежек

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предотвратяване на и борба с 
фалшифицирането и свързаните с него 
измами, като чрез това се повиши 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза и се осигури
устойчивост на публичните финанси.

Предотвратяване на и борба с 
фалшифицирането и свързаните с него 
измами на евробанкнотите и 
евромонетите, като чрез това се 
повиши конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза, осигури се
устойчивост на публичните финанси и 
се повиши доверието на гражданите в 
евровалутата.

Or. en
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Изменение 36
Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предотвратяване на и борба с 
фалшифицирането и свързаните с него 
измами, като чрез това се повиши 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза и се осигури 
устойчивост на публичните финанси.

Предотвратяване на и борба с 
фалшифицирането и свързаните с него 
измами, като чрез това се повиши 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза, подобри се 
функционирането на вътрешния 
единен пазар и се осигури устойчивост 
на публичните финанси.

Or. ro

Изменение 37
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предотвратяване на и борба с 
фалшифицирането и свързаните с него 
измами, като чрез това се повиши 
конкурентоспособността на
икономиката на Съюза и се осигури 
устойчивост на публичните финанси.

Предотвратяване на и борба с 
фалшифицирането и свързаните с него 
измами, като чрез това се повиши 
доверието в икономиката на Съюза и се 
осигури устойчивост на публичните 
финанси.

Or. en

Изменение 38
Петър Йежек

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмата се изпълнява от 2. Програмата се изпълнява от 
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Комисията в сътрудничество с 
държавите членки чрез редовни 
консултации на различните етапи от 
това изпълнение, като се вземат предвид 
съответните мерки, предприети от други 
компетентни органи, и по-специално от 
Европейската централна банка и 
Европол.

Комисията в сътрудничество с 
държавите членки чрез редовни 
консултации на различните етапи от 
това изпълнение, като се вземат предвид 
съответните мерки, предприети от други 
компетентни органи, и по-специално от 
Европейската централна банка и 
Европол. За тази цел при 
подготовката на работните 
програми, които ще се финансират по 
линия на програмата, Комисията 
активно включва ЕЦБ и Европол, 
като по този начин разработва 
съгласувана стратегия срещу 
фалшифицирането на еврото и 
измамите с него.

Or. en

Изменение 39
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмата се изпълнява от 
Комисията в сътрудничество с 
държавите членки чрез редовни 
консултации на различните етапи от 
това изпълнение, като се вземат 
предвид съответните мерки, предприети 
от други компетентни органи, и по-
специално от Европейската централна 
банка и Европол.

2. Програмата се изпълнява от 
Комисията в сътрудничество с 
държавите членки чрез редовни 
консултации на различните етапи от 
това изпълнение, като се избягва 
припокриване със съответните мерки, 
предприети от други компетентни 
органи, и по-специално от Европейската 
централна банка и Европол. За тази цел 
при подготовката на работните 
програми в съответствие с член 10, 
Комисията взема предвид дейностите 
на ЕЦБ и Европол в областта на 
борбата срещу фалшифицирането на 
еврото и измамите с него.

Or. en

Изменение 40
Томаш Здеховски
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмата се изпълнява от 
Комисията в сътрудничество с 
държавите членки чрез редовни 
консултации на различните етапи от 
това изпълнение, като се вземат 
предвид съответните мерки, предприети 
от други компетентни органи, и по-
специално от Европейската централна 
банка и Европол.

2. Програмата се изпълнява от 
Комисията в сътрудничество с 
държавите членки чрез редовни 
консултации на различните етапи от 
това изпълнение, като се осигурява 
последователност и се избягва 
ненужно припокриване със
съответните мерки, предприети от други 
компетентни органи, и по-специално от 
Европейската централна банка и 
Европол.

Or. en

Изменение 41
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато допустимите действия се 
организират съвместно от Комисията и 
ЕЦБ, Евроюст, Европол или Интерпол, 
възникналите разходи се разпределят 
между тях. При всички положения всяка 
от изброените структури поема пътните 
разходи и разходите за настаняване на 
своите гостуващи лектори.

2. Когато допустимите действия се 
организират съвместно от Комисията и 
ЕЦБ, Евроюст, Европол или Интерпол, 
възникналите разходи се разпределят 
между тях. При всички положения всяка 
от изброените структури поема пътните 
разходи и разходите за настаняване на 
своите участници.

Or. en

Изменение 42
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение
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— използването на детекторни 
уреди с компютърно дублиране на 
данни;

— използването на детекторни 
уреди;

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира, че са обхванати всички възможни уреди.

Изменение 43
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква б – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

— подпомагане на 
сътрудничеството при операции, в 
които участват поне две държави, 
когато такова подпомагане не се 
предоставя по други програми на 
европейските институции и органи;

— подпомагане на 
сътрудничеството при операции, в 
които участват поне две държави;

Or. en

Изменение 44
Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) съдебните служители, 
специализираните адвокати и 
представителите на съдебната власт в 
тази област;

г) съдебните служители, 
специализираните адвокати и 
представителите на съдебната власт в 
тази област от държавите членки;

Or. ro

Изменение 45
Ева Жоли
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Групите, посочени в параграф 2 
от настоящия член, могат да включват 
участници от трети държави, ако това е 
важно за изпълнението на целите, 
предвидени в член 2.

3. Групите, посочени в параграф 2 
от настоящия член, могат да включват 
участници от трети държави.

Or. en

Обосновка

При всички положения трябва да се търси изпълнение на целите, установени в член 2 
(и в целия регламент). 

Изменение 46
Петър Йежек

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка държава 
членка в съответствие с принципите, 
залегнали в Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество.

4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка държава 
членка в съответствие с принципите, 
залегнали в Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество, както и с 
представители на ЕЦБ и Европол.

Or. en

Изменение 47
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията предоставя на 
Европейския парламент и на Съвета
годишна информация за резултатите от 

3. Комисията предоставя на 
Европейския парламент, на Съвета, на 
Европейската централна банка, на 
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програмата, като взема предвид 
количествените и качествените 
показатели, посочени в приложението 
към настоящото предложение.

Европол и на Европейската 
прокуратура, годишна информация за 
резултатите от програмата, като взема 
предвид количествените и качествените
показатели, посочени в приложението 
към настоящото предложение.

Or. en

Изменение 48
Петър Йежек

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията предоставя на 
Европейския парламент и на Съвета
годишна информация за резултатите от 
програмата, като взема предвид 
количествените и качествените 
показатели, посочени в приложението 
към настоящото предложение.

3. Комисията предоставя на 
Европейския парламент, на Съвета, на 
ЕЦБ и на Европол годишна 
информация за резултатите от 
програмата, като взема предвид 
количествените и качествените 
показатели, посочени в приложението 
към настоящото предложение.

Or. en

Изменение 49
Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Междинната оценка на 
програмата се извършва, след като за 
изпълнението на програмата се натрупа 
достатъчно информация, но не по-късно 
от четири години след началото му.

1. Средносрочната оценка на 
програмата се извършва, след като за 
изпълнението на програмата се натрупа 
достатъчно информация, но не по-късно 
от четири години след започване на 
изпълнението на програмата.

Or. ro
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Изменение 50
Ева Жоли

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията представя 
заключенията от оценките и своите 
наблюдения на Европейския парламент, 
Съвета и Европейската централна банка.

3. Комисията представя 
заключенията от оценките и своите 
наблюдения на Европейския парламент, 
Съвета, Европейската централна банка, 
Европол, Евроюст и Европейската 
прокуратура. 

Or. en

Изменение 51
Петър Йежек

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията представя 
заключенията от оценките и своите 
наблюдения на Европейския парламент, 
Съвета и Европейската централна 
банка.

3. Комисията представя 
заключенията от оценките и своите 
наблюдения на Европейския парламент, 
Съвета, ЕЦБ и Европол.

Or. en

Изменение 52
Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Получателите на финансиране от 
Съюза посочват неговия произход и 
гарантират видимостта на 
финансирането от Съюза (по-специално 
когато популяризират действията и 
резултатите от тях), като предоставят 

1. Получателите на финансиране от 
Съюза посочват неговия произход и 
гарантират прозрачността и
видимостта на финансирането от Съюза 
(по-специално когато популяризират 
действията и резултатите от тях), като 
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последователна, ефективна и 
пропорционална целева информация на 
различни видове публика, включително 
медиите и обществеността.

предоставят последователна, ефективна 
и пропорционална целева информация 
на различни видове публика, 
включително медиите и 
обществеността.

Or. ro

Изменение 53
Томаш Здеховски

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата ще бъде следена отблизо 
въз основа на набор от показатели, 
предназначени за измерване на това
до каква степен са постигнати общата и 
специфичната цел на програмата, както 
и с оглед да се намалят 
административната тежест и 
разходите. За целта ще бъдат 
събирани данни по отношение на 
следния набор от ключови показатели:

Програмата ще бъде следена отблизо с 
оглед намаляване на 
административните тежести и 
разходи. За да се измери до каква 
степен са постигнати общата и 
специфичната цел на програмата, ще 
бъдат събирани данни по отношение на 
следния набор от ключови показатели:

Or. en

Изменение 54
Ева Жоли

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) брой на откритите фалшиви 
евробанкноти и евромонети;

a) брой на откритите фалшиви 
евробанкноти и евромонети, изчислени 
пропорционално на общия обем на 
фалшиви евробанкноти и евромонети 
в обращение;

Or. en
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Обосновка

Ако приемем, че програма „Перикъл IV" е успешна, то еврото е все по-трудно за 
фалшифициране, и следователно по-малко евровалута е в обращение, което води до 
разкриването на по-малко фалшиви евро. Запазването на първоначалната 
формулировка би означавало, че програмата се счита за неуспешна. 

Изменение 55
Томаш Здеховски

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) брой на закритите незаконни 
работилници; и

заличава се

Or. en

Изменение 56
Томаш Здеховски

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Редица операции водят до 
разкриване на фалшиви евробанкноти 
и евромонети или до закриване на 
нелегални работилници с участието 
на компетентните национални 
органи от повече от една държава 
членка.

Or. en

Изменение 57
Катерина Киничи

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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ва) редица участници от 
компетентните органи на трети 
държави

Or. en
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