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Tarkistus 20
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

1) Unioni ja jäsenvaltiot ovat 
asettaneet tavoitteekseen säätää 
toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen euron 
käytössä yhteisenä rahana. Nämä 
toimenpiteet sisältävät euron suojaamisen 
rahanväärennykseltä ja siihen liittyviltä 
petoksilta, ja ne parantavat näin unionin 
talouden tehokkuutta sekä varmistavat
julkisen talouden kestävyyden.

1) Unioni ja jäsenvaltiot ovat 
asettaneet tavoitteekseen säätää 
toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen euron 
käytössä yhteisenä rahana. Nämä 
toimenpiteet sisältävät euron suojaamisen 
rahanväärennykseltä ja siihen liittyviltä 
petoksilta unionin talouden tehokkuuden 
varmistamiseksi ja julkisen talouden 
kestävyyden turvaamiseksi.

Or. ro

Tarkistus 21
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

2) Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1338/200116säädetään tietojenvaihdosta, 
yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta 
ja luodaan siten yhtenäiset puitteet euron 
suojaamiselle. Kyseisen asetuksen 
vaikutukset on neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 1339/200117laajennettu koskemaan 
jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet euroa 
yhteiseksi rahakseen, samantasoisen suojan 
varmistamiseksi eurolle koko unionissa.

2) Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1338/200116 säädetään tietojenvaihdosta, 
yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta 
ja luodaan siten yhtenäiset puitteet euron 
suojaamiselle. Kyseisen asetuksen 
vaikutukset on neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 1339/200117 laajennettu koskemaan 
jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole ottaneet 
euroa yhteiseksi rahakseen, samantasoisen 
suojan varmistamiseksi eurolle koko 
unionissa.

_________________ _________________

16 Neuvoston asetus (EY) N:o 1338/2001, 
annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001, euron 
väärentämisen torjunnan edellyttämistä 
toimenpiteistä (EYVL L 181, 4.7.2001, s. 
6).

16 Neuvoston asetus (EY) N:o 1338/2001, 
annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001, euron 
väärentämisen torjunnan edellyttämistä 
toimenpiteistä (EYVL L 181, 4.7.2001, s. 
6).

17 Neuvoston asetus (EY) N:o 1339/2001, 
annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001, euron 

17 Neuvoston asetus (EY) N:o 1339/2001, 
annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001, euron 
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väärentämisen torjunnan edellyttämistä 
toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 
1338/2001 vaikutusten laajentamisesta 
koskemaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät 
ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi 
(EYVL L 181, 4.7.2001, s. 11).

väärentämisen torjunnan edellyttämistä 
toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 
1338/2001 vaikutusten laajentamisesta 
koskemaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät 
ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi 
(EYVL L 181, 4.7.2001, s. 11).

Or. ro

Tarkistus 22
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

3) Toimilla, joiden tavoitteena on 
edistää tietojen ja henkilöiden vaihtoa, 
teknistä ja tieteellistä apua ja 
erikoiskoulutusta, tuetaan merkittävästi 
unionin yhteisen rahan suojaamista 
rahanväärennykseltä ja siihen liittyviltä 
petoksilta, saavutetaan korkeatasoinen ja 
yhdenmukainen suoja koko unionissa ja 
osoitetaan samalla, että unioni kykenee 
torjumaan vakavaa järjestäytynyttä 
rikollisuutta.

3) Toimilla, joiden tavoitteena on 
edistää tietojen ja henkilöiden vaihtoa, 
teknistä ja tieteellistä apua ja 
erikoiskoulutusta, tuetaan merkittävästi 
unionin yhteisen rahan suojaamista 
rahanväärennykseltä ja siihen liittyviltä 
petoksilta, saavutetaan korkeatasoinen ja 
yhdenmukainen suoja koko unionissa ja 
osoitetaan samalla, että unioni kykenee 
torjumaan vakavaa järjestäytynyttä 
rikollisuutta. Tällaiset toimet auttavat 
myös vastaamaan yhteisiin haasteisiin ja 
käsittelemään yhteyksiä rahanpesuun ja 
järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Or. en

Tarkistus 23
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

3) Toimilla, joiden tavoitteena on 
edistää tietojen ja henkilöiden vaihtoa, 
teknistä ja tieteellistä apua ja 
erikoiskoulutusta, tuetaan merkittävästi 
unionin yhteisen rahan suojaamista 

3) Toimilla, joiden tavoitteena on 
edistää tietojen ja henkilöiden vaihtoa, 
teknistä ja tieteellistä apua ja 
erikoiskoulutusta, tuetaan merkittävästi 
unionin yhteisen rahan suojaamista 
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rahanväärennykseltä ja siihen liittyviltä 
petoksilta, saavutetaan korkeatasoinen ja 
yhdenmukainen suoja koko unionissa ja 
osoitetaan samalla, että unioni kykenee 
torjumaan vakavaa järjestäytynyttä 
rikollisuutta.

rahanväärennykseltä ja siihen liittyviltä 
petoksilta, saavutetaan korkeatasoinen ja 
yhdenmukainen suoja koko unionissa ja 
osoitetaan samalla, että unioni kykenee 
torjumaan vakavaa järjestäytynyttä 
rikollisuutta, mikä voi heikentää unionin 
sisämarkkinoiden tehokkuutta.

Or. ro

Tarkistus 24
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

4) Euron suojaamiseksi 
rahanväärennykseltä perustetulla 
toimintaohjelmalla lisätään unionin 
kansalaisten tietoisuutta ja parannetaan 
euron suojaa, etenkin tiedottamalla 
jatkuvasti ohjelmasta tuettavien toimien 
tuloksista.

4) Euron suojaamiseksi 
rahanväärennykseltä perustetulla 
toimintaohjelmalla lisätään unionin 
kansalaisten tietoisuutta, kasvatetaan 
heidän luottamustaan euroon ja 
parannetaan euron suojaa, etenkin 
tiedottamalla jatkuvasti ohjelmasta 
tuettavien toimien tuloksista.

Or. ro

Tarkistus 25
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) Euron suojaaminen 
rahanväärennykseltä on turvallisen ja 
kilpailukykyisen unionin talouden 
keskeinen osatekijä ja liittyy suoraan 
unionin tavoitteeseen parantaa talous- ja 
rahaliiton toimivuutta.

Or. ro
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Tarkistus 26
Petr Ježek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

6) Komission tiedonannossa
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
Perikles 2020 -ohjelman väliarvioinnista 
komissio tuli siihen tulokseen, että Perikles 
2020 -ohjelman jatkamista edelleen vuoden 
2020 jälkeen olisi tuettava sen EU:lle
tuoman lisäarvon, sen pitkän aikavälin 
vaikutusten ja kestävyyden vuoksi.

6) Tavanomaisesta menettelystä 
poiketen ohjelmasta ei tehty erillistä 
vaikutustenarviointia. Tämä selittyy 
osaksi sillä, että komissio teetti vuonna 
2017 ohjelmasta väliarvioinnin, johon 
liittyi riippumattoman toimeksisaajan 
kertomus. Vaikka kertomuksessa 
suhtaudutaan yleisesti myönteisesti 
ohjelmaan, siinä ilmaistaan 
huolestuneisuus ohjelmaan kuuluviin 
toimiin osallistuvien toimivaltaisten 
viranomaisten määrän rajallisuudesta ja 
ohjelman tulosten mittaamisessa 
käytettyjen keskeisten tulosindikaattorien 
laadusta. Komissio tuli tiedonannossaan
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
Perikles 2020 -ohjelman väliarvioinnista 
siihen tulokseen, että Perikles 2020 -
ohjelman jatkamista edelleen vuoden 2020 
jälkeen olisi tuettava sen unionille tuoman 
lisäarvon, sen pitkän aikavälin vaikutusten 
ja kestävyyden vuoksi.

Or. en

Tarkistus 27
Tomáš Zdechovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

6) Komission tiedonannossa
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
Perikles 2020 -ohjelman väliarvioinnista 
komissio tuli siihen tulokseen, että Perikles 
2020 -ohjelman jatkamista edelleen vuoden 
2020 jälkeen olisi tuettava sen EU:lle 
tuoman lisäarvon, sen pitkän aikavälin 
vaikutusten ja kestävyyden vuoksi.

6) Komissio tuli tiedonannossaan
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
Perikles 2020 -ohjelman väliarvioinnista ja 
yksiköidensä valmisteluasiakirjan 
muodossa esittämässään 
ennakkoarvioinnissa (COM(2018)0369)
siihen tulokseen, että Perikles 2020 -
ohjelman jatkamista edelleen vuoden 2020 
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jälkeen olisi tuettava sen EU:lle tuoman 
lisäarvon, sen pitkän aikavälin vaikutusten 
ja kestävyyden vuoksi.

Or. en

Tarkistus 28
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

6) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle Perikles 2020 -
ohjelman väliarvioinnista komissio tuli 
siihen tulokseen, että Perikles 2020 -
ohjelman jatkamista edelleen vuoden 2020 
jälkeen olisi tuettava sen EU:lle tuoman 
lisäarvon, sen pitkän aikavälin vaikutusten 
ja kestävyyden vuoksi.

6) Komission tiedonannossa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle Perikles 2020 
ohjelman väliarvioinnista komissio tuli 
siihen tulokseen, että Perikles 2020 -
ohjelman jatkamista edelleen vuoden 2020 
jälkeen olisi tuettava sen EU:lle tuoman 
lisäarvon, sen pitkän aikavälin vaikutusten 
ja kestävyyden ja sen järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaan antaman 
panoksen vuoksi.

Or. ro

Tarkistus 29
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

7) Väliarviointiin sisältyvä neuvo oli, 
että Perikles 2020 -ohjelmasta rahoitettuja 
toimia olisi jatkettava ottaen huomioon 
mahdollisuudet yksinkertaistaa 
hakemusten jättämistä, kannustaa 
edunsaajien eriyttämiseen, keskittyä 
jatkossakin uusiin ja jatkuviin 
väärentämisuhkiin ja virtaviivaistaa 
keskeisiä tulosindikaattoreita.

7) Väliarviointiin sisältyvä neuvo oli, 
että Perikles 2020 -ohjelmasta rahoitettuja 
toimia olisi jatkettava käsitellen tarvetta
yksinkertaistaa hakemusten jättämistä, 
kannustaa edunsaajien eriyttämiseen ja 
kannustaa eri maiden toimivaltaisia 
viranomaisia osallistumaan ohjelman 
toimiin mahdollisimman aktiivisesti, 
keskittyä jatkossakin uusiin ja jatkuviin 
väärentämisuhkiin ja virtaviivaistaa 
keskeisiä tulosindikaattoreita.
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Or. en

Tarkistus 30
Caterina Chinnici

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a) Kolmansissa maissa on havaittu 
väärentämiskeskuksia ja euron 
väärentämisellä on laajeneva 
kansainvälinen ulottuvuus. Sen vuoksi 
kolmansien maiden toimivaltaisten 
viranomaisten valmiuksien kehittämiseen 
ja koulutukseen liittyvää toimintaa olisi 
pidettävä olennaisena unionin yhteisen 
rahan tehokkaan suojelun kannalta, ja 
sitä olisi edelleen kannustettava ohjelman 
puitteissa.

Or. en

Tarkistus 31
Tomáš Zdechovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

8) Siksi olisi hyväksyttävä uusi 
ohjelma kaudelle 2021–2027, jäljempänä 
’Perikles IV’. Olisi varmistettava, että 
Perikles IV -ohjelma on johdonmukainen 
muiden asian kannalta merkityksellisten 
ohjelmien ja toimien kanssa ja täydentää 
niitä. Tämän vuoksi komission olisi 
Perikles IV -ohjelman soveltamiseksi 
kuultava asetuksessa (EY) N:o 1338/2001 
tarkoitetussa komiteassa kaikkia euron 
suojaamisesta päävastuussa olevia 
toimijoita, ja erityisesti jäsenvaltioiden 
nimeämiä toimivaltaisia kansallisia 
viranomaisia, Euroopan keskuspankkia ja 
Europolia, euron suojaamistarpeiden 

8) Siksi olisi hyväksyttävä uusi 
ohjelma kaudelle 2021–2027, jäljempänä 
’Perikles IV’. Olisi varmistettava, että 
Perikles IV -ohjelma on johdonmukainen 
muiden asian kannalta merkityksellisten 
ohjelmien ja toimien kanssa ja täydentää 
niitä. Tämän vuoksi komission olisi 
Perikles IV -ohjelman soveltamiseksi 
kuultava asetuksessa (EY) N:o 1338/2001 
tarkoitetussa komiteassa kaikkia euron 
suojaamisesta päävastuussa olevia 
toimijoita, ja erityisesti jäsenvaltioiden 
nimeämiä toimivaltaisia kansallisia 
viranomaisia, Euroopan keskuspankkia ja 
Europolia, euron suojaamistarpeiden 
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arvioimiseksi varsinkin tietojenvaihdon, 
avunannon ja koulutuksen alalla.

arvioimiseksi varsinkin tietojenvaihdon, 
avunannon ja koulutuksen alalla. Lisäksi 
komission olisi ohjelman 
täytäntöönpanon yhteydessä 
hyödynnettävä Euroopan keskuspankin 
laajaa kokemusta, joka liittyy 
väärennettyjä euroseteleitä koskevan 
koulutuksen järjestämiseen ja tietojen 
toimittamiseen.

Or. en

Tarkistus 32
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

10) Tässä asetuksessa noudatetaan 
lisäarvoa ja suhteellisuutta koskevia 
periaatteita. Perikles IV -ohjelmalla olisi 
helpotettava jäsenvaltioiden keskinäistä 
sekä komission ja jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä, jotta ne voivat suojata euroa 
rahanväärennykseltä, tämän vaikuttamatta 
jäsenvaltioiden velvollisuuksiin, ja 
käyttämällä resursseja tehokkaammin kuin 
kansallisella tasolla olisi mahdollista. 
Unionin tason toimet ovat tarpeellisia ja 
oikeutettuja, koska niillä autetaan selkeästi 
jäsenvaltioiden yhteisiä pyrkimyksiä 
suojata euroa ja rohkaistaan käyttämään 
unionin yhteisiä rakenteita toimivaltaisten 
viranomaisten välisen yhteistyön ja 
tietojenvaihdon lisäämiseksi.

10) Tässä asetuksessa noudatetaan 
lisäarvoa ja suhteellisuutta koskevia 
periaatteita. Perikles IV -ohjelmalla olisi 
helpotettava jäsenvaltioiden keskinäistä 
sekä komission ja jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä, jotta ne voivat suojata euroa 
rahanväärennykseltä, tämän vaikuttamatta 
jäsenvaltioiden velvollisuuksiin, ja 
käyttämällä resursseja tehokkaammin kuin 
kansallisella tasolla olisi mahdollista. 
Unionin tason toimet ovat tarpeellisia ja 
oikeutettuja, koska niillä autetaan selkeästi 
jäsenvaltioiden yhteisiä pyrkimyksiä 
suojata euroa ja rohkaistaan käyttämään 
unionin yhteisiä rakenteita toimivaltaisten 
viranomaisten välisen yhteistyön ja oikea-
aikaisen ja kattavan tietojenvaihdon 
lisäämiseksi.

Or. ro

Tarkistus 33
Tomáš Zdechovský

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ehkäistä ja torjua rahanväärennystä ja 
siihen liittyviä petoksia sekä parantaa 
näin unionin talouden kilpailukykyä ja 
varmistaa julkisen talouden kestävyys.

ehkäistä ja torjua rahanväärennystä ja 
siihen liittyviä petoksia ja täten säilyttää 
euroseteleiden ja -kolikoiden eheys, mikä 
lisää luottamusta valuuttaan, parantaa
unionin talouden kilpailukykyä ja 
varmistaa julkisen talouden kestävyyden.

Or. en

Tarkistus 34
Caterina Chinnici

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ehkäistä ja torjua rahanväärennystä ja 
siihen liittyviä petoksia sekä parantaa näin 
unionin talouden kilpailukykyä ja 
varmistaa julkisen talouden kestävyys.

ehkäistä ja torjua rahanväärennystä ja 
siihen liittyviä petoksia sekä parantaa näin 
unionin talouden kilpailukykyä, vahvistaa 
kansalaisten luottamusta eroseteleiden ja 
-kolikoiden aitouteen ja varmistaa julkisen 
talouden kestävyys.

Or. en

Tarkistus 35
Petr Ježek

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ehkäistä ja torjua rahanväärennystä ja 
siihen liittyviä petoksia sekä parantaa näin 
unionin talouden kilpailukykyä ja 
varmistaa julkisen talouden kestävyys.

ehkäistä ja torjua rahanväärennystä ja 
siihen liittyviä euroseteleitä ja -kolikoita 
koskevia petoksia sekä parantaa näin 
unionin talouden kilpailukykyä ja 
varmistaa julkisen talouden kestävyys sekä 
lisätä kansalaisten luottamusta 
eurovaluuttaan.

Or. en
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Tarkistus 36
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ehkäistä ja torjua rahanväärennystä ja 
siihen liittyviä petoksia sekä parantaa näin 
unionin talouden kilpailukykyä ja 
varmistaa julkisen talouden kestävyys.

ehkäistä ja torjua rahanväärennystä ja 
siihen liittyviä petoksia sekä parantaa näin 
unionin talouden kilpailukykyä, parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa ja varmistaa 
julkisen talouden kestävyys.

Or. ro

Tarkistus 37
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ehkäistä ja torjua rahanväärennystä ja 
siihen liittyviä petoksia sekä parantaa näin 
unionin talouden kilpailukykyä ja 
varmistaa julkisen talouden kestävyys.

ehkäistä ja torjua rahanväärennystä ja 
siihen liittyviä petoksia sekä lisätä näin 
luottamusta unionin talouteen ja 
varmistaa julkisen talouden kestävyys.

Or. en

Tarkistus 38
Petr Ježek

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa ohjelman 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, joita se 
kuulee säännöllisesti ohjelman 
täytäntöönpanon eri vaiheissa, ja ottaen 
huomioon muiden toimivaltaisten 
yhteisöjen, erityisesti Euroopan 
keskuspankin ja Europolin, toteuttamat 
toimet.

2. Komissio toteuttaa ohjelman 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, joita se 
kuulee säännöllisesti ohjelman 
täytäntöönpanon eri vaiheissa, ja ottaen 
huomioon muiden toimivaltaisten 
yhteisöjen, erityisesti Euroopan 
keskuspankin ja Europolin, toteuttamat 
toimet. Tätä varten komissio ottaa EKP:n 
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ja Europolin tiiviisti mukaan ohjelmasta 
rahoitettavien työohjelmien valmisteluun 
ja kehittää näin yhtenäisen strategian 
euron suojaamiseksi rahanväärennyksiltä 
ja petoksilta.

Or. en

Tarkistus 39
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa ohjelman 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, joita se 
kuulee säännöllisesti ohjelman 
täytäntöönpanon eri vaiheissa, ja ottaen 
huomioon muiden toimivaltaisten 
yhteisöjen, erityisesti Euroopan 
keskuspankin ja Europolin, toteuttamat
toimet.

2. Komissio toteuttaa ohjelman 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, joita se 
kuulee säännöllisesti ohjelman 
täytäntöönpanon eri vaiheissa, ja välttää 
päällekkäisyyttä muiden toimivaltaisten 
yhteisöjen, erityisesti Euroopan 
keskuspankin ja Europolin, toteuttamien 
toimien kanssa. Tätä varten komissio 
ottaa työohjelmia laatiessaan 10 artiklan 
mukaisesti huomioon EKP:n ja Europolin
toimet euron väärentämisen ja siihen 
liittyvien petosten torjumiseksi.

Or. en

Tarkistus 40
Tomáš Zdechovský

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa ohjelman 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, joita se 
kuulee säännöllisesti ohjelman 
täytäntöönpanon eri vaiheissa, ja ottaen 
huomioon muiden toimivaltaisten 
yhteisöjen, erityisesti Euroopan 
keskuspankin ja Europolin, toteuttamat 
toimet.

2. Komissio toteuttaa ohjelman 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, joita se 
kuulee säännöllisesti ohjelman 
täytäntöönpanon eri vaiheissa, ja varmistaa 
johdonmukaisuuden ja välttää tarpeetonta 
päällekkäisyyttä muiden toimivaltaisten 
yhteisöjen, erityisesti Euroopan 
keskuspankin ja Europolin, toteuttamien 
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toimien kanssa.

Or. en

Tarkistus 41
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio sekä EKP, Eurojust, 
Europol tai Interpol toteuttavat yhdessä 
toimia, niistä aiheutuvat menot jaetaan 
niiden kesken. Kukin niistä vastaa 
kuitenkin omien luennoitsijoidensa matka-
ja oleskelukuluista.

2. Jos komissio sekä EKP, Eurojust, 
Europol tai Interpol toteuttavat yhdessä 
toimia, niistä aiheutuvat menot jaetaan 
niiden kesken. Kukin niistä vastaa 
kuitenkin omien osallistujiensa matka- ja 
oleskelukuluista.

Or. en

Tarkistus 42
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

— tietokonesovellusten käyttäminen 
väärän rahan paljastamisvälineissä;

– paljastamisvälineiden käyttö;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että kaikki mahdolliset välineet otetaan huomioon.

Tarkistus 43
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta – 4 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

— tuki vähintään kahden valtion 
välisissä operaatioissa tehtävälle 
yhteistyölle, kun tällaista tukea ei ole 
saatavilla muista eurooppalaisten 
toimielinten tai elinten ohjelmista;

– tuki vähintään kahden valtion 
välisissä operaatioissa tehtävälle
yhteistyölle;

Or. en

Tarkistus 44
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) alalla toimivat tuomarit, lakimiehet 
ja oikeuslaitoksen jäsenet;

(d) jäsenvaltioiden alalla toimivat 
tuomarit, lakimiehet ja oikeuslaitoksen 
jäsenet;

Or. ro

Tarkistus 45
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin ryhmiin voi sisältyä 
osallistujia kolmansista maista, jos se on 
tärkeää 2 artiklassa säädettyjen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

3. Tämän artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin ryhmiin voi sisältyä 
osallistujia kolmansista maista.

Or. en

Perustelu

2 artiklassa (ja koko asetuksessa) säädettyihin tavoitteisiin on pyrittävä joka tapauksessa.

Tarkistus 46
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Petr Ježek

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti sekä EKP:n ja 
Europolin edustajia.

Or. en

Tarkistus 47
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittaiset 
tiedot ohjelman tuloksista ottaen huomioon 
määrälliset ja laadulliset indikaattorit, jotka 
esitetään tämän ehdotuksen liitteessä.

3. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
keskuspankille, Europolille, Eurojustille 
ja Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO)
vuosittaiset tiedot ohjelman tuloksista 
ottaen huomioon määrälliset ja laadulliset 
indikaattorit, jotka esitetään tämän 
ehdotuksen liitteessä.

Or. en

Tarkistus 48
Petr Ježek

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittaiset 

3. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, EKP:lle ja 
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tiedot ohjelman tuloksista ottaen huomioon 
määrälliset ja laadulliset indikaattorit, jotka 
esitetään tämän ehdotuksen liitteessä.

Europolille vuosittaiset tiedot ohjelman 
tuloksista ottaen huomioon määrälliset ja 
laadulliset indikaattorit, jotka esitetään 
tämän ehdotuksen liitteessä.

Or. en

Tarkistus 49
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman väliarviointi on 
suoritettava heti kun ohjelman 
toteuttamisesta on saatavilla riittävästi 
tietoa, kuitenkin viimeistään neljän vuoden 
kuluttua siitä, kun ohjelman toteuttaminen 
on käynnistynyt.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. ro

Tarkistus 50
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio toimittaa arviointien 
päätelmät ja omat huomautuksensa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
Euroopan keskuspankille.

3. Komissio toimittaa arviointien 
päätelmät ja omat huomautuksensa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan keskuspankille, Europolille, 
Eurojustille ja Euroopan 
syyttäjänvirastolle.

Or. en

Tarkistus 51
Petr Ježek

Ehdotus asetukseksi
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13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio toimittaa arviointien 
päätelmät ja omat huomautuksensa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
Euroopan keskuspankille.

3. Komissio toimittaa arviointien 
päätelmät ja omat huomautuksensa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
EKP:lle ja Europolille.

Or. en

Tarkistus 52
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa eri 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien.

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
avoimuus ja näkyvyys (erityisesti kun ne 
tekevät tunnetuksi toimia ja niiden 
tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, 
olennaista ja oikeasuhteista kohdennettua 
tietoa eri kohderyhmille, tiedotusvälineet ja 
suuri yleisö mukaan lukien.

Or. ro

Tarkistus 53
Tomáš Zdechovský

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmaa seurataan tarkasti sellaisten 
indikaattoreiden perusteella, joilla 
pyritään mittaamaan, missä määrin 
ohjelman yleis- ja erityistavoitteet on 
saavutettu, sekä hallinnollisten rasitteiden 
ja kustannusten minimoimiseksi. Tätä 
varten kerätään tietoja seuraavista 
avainindikaattoreista.

Ohjelmaa seurataan tarkasti hallinnollisen 
taakan ja kustannusten minimoimiseksi.
Jotta voidaan mitata, missä määrin 
ohjelman yleis- ja erityistavoitteet on 
saavutettu, kerätään tietoja seuraavista 
avainindikaattoreista:
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Or. en

Tarkistus 54
Eva Joly

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Havaittujen euroväärennösten 
lukumäärä;

(a) Havaittujen euroväärennösten 
lukumäärä suhteessa arvioon siitä, kuinka 
paljon väärennettyjä euroja on liikkeellä;

Or. en

Perustelu

Olettaen, että Perikles IV on menestyksellinen, euron väärentäminen on yhä vaikeampaa, ja 
näin ollen liikkeellä on vähemmän väärennettyjä euroja, minkä vuoksi väärennettyjä euroja 
havaitaan vähemmän. Alkuperäinen sanamuoto merkitsisi, että ohjelma arvioitaisiin 
epäonnistuneeksi.

Tarkistus 55
Tomáš Zdechovský

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Suljettujen 
rahanväärennyspisteiden lukumäärä; ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 56
Tomáš Zdechovský

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Niiden toimien lukumäärä, jotka 
johtavat väärennettyjen eurojen 



AM\1173679FI.docx 19/19 PE632.852v01-00

FI

havaitsemiseen tai laittomien 
rahanväärennyspisteiden sulkemiseen ja 
joihin osallistuu toimivaltaisia kansallisia 
viranomaisia useammasta kuin yhdestä 
jäsenvaltiosta;

Or. en

Tarkistus 57
Caterina Chinnici

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Osallistujien määrä kolmansien 
maiden toimivaltaisista viranomaisista;

Or. en
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