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Alteração 20
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A União e os Estados-Membros 
têm como objetivo estabelecer as medidas 
necessárias para a utilização do euro como 
moeda única. Essas medidas incluem a 
proteção do euro contra a falsificação e a 
fraude associada, potenciando assim a
eficácia da economia da União e 
salvaguardando a sustentabilidade das 
finanças públicas.

(1) A União e os Estados-Membros 
têm como objetivo estabelecer as medidas 
necessárias para a utilização do euro como 
moeda única. Essas medidas incluem a 
proteção do euro contra a falsificação e a 
fraude associada, em prol da eficácia da 
economia da União e salvaguardando a 
sustentabilidade das finanças públicas.

Or. ro

Alteração 21
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Regulamento (CE) n.º 
1338/200116do Conselho prevê 
intercâmbios de informação, cooperação e 
assistência mútua, criando assim um 
quadro harmonizado para a proteção do 
euro. Os efeitos desse regulamento foram 
tornados extensivos, pelo Regulamento 
(CE) n.º 1339/2001 do Conselho17, aos 
Estados-Membros que não adotaram o euro 
como moeda única, a fim de proporcionar 
um nível equivalente de proteção do euro 
em toda a União.

(2) O Regulamento (CE) n.º 
1338/200116 do Conselho prevê 
intercâmbios de informação, cooperação e 
assistência mútua, criando assim um 
quadro harmonizado para a proteção do 
euro. Os efeitos desse regulamento foram 
tornados extensivos, pelo Regulamento 
(CE) n.º 1339/2001 do Conselho17, aos 
Estados-Membros que ainda não adotaram 
o euro como moeda única, a fim de 
proporcionar um nível equivalente de 
proteção do euro em toda a União.

_________________ _________________

16 Regulamento (CE) n.º 1338/2001 do 
Conselho, de 28 de junho de 2001, que 
define medidas necessárias à proteção do 
euro contra a falsificação (JO L 181 de 
4.7.2001, p. 6)

16 Regulamento (CE) n.º 1338/2001 do 
Conselho, de 28 de junho de 2001, que 
define medidas necessárias à proteção do 
euro contra a falsificação (JO L 181 de 
4.7.2001, p. 6)

17 Regulamento (CE) n.º 1339/2001 do 17 Regulamento (CE) n.º 1339/2001 do 
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Conselho, de 28 de junho de 2001, que 
torna extensivos os efeitos do Regulamento 
(CE) n.º 1338/2001, que define medidas 
necessárias para a proteção do euro contra 
a falsificação, aos Estados-Membros que 
não tiverem adotado o euro como moeda 
única (JO L 181 de 4.7.2001, p. 11).

Conselho, de 28 de junho de 2001, que 
torna extensivos os efeitos do Regulamento 
(CE) n.º 1338/2001, que define medidas 
necessárias para a proteção do euro contra 
a falsificação, aos Estados-Membros que 
não tiverem adotado o euro como moeda 
única (JO L 181 de 4.7.2001, p. 11).

Or. ro

Alteração 22
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As ações realizadas com o objetivo 
de promover o intercâmbio de informações 
e de pessoal, a assistência técnica e 
científica e a formação especializada 
contribuem, de forma significativa, para a 
proteção da moeda única da União contra a 
falsificação e a fraude associada e, 
consequentemente, para alcançar um nível 
elevado e equivalente de proteção em toda 
a União, demonstrando simultaneamente a 
capacidade da União de lutar contra a 
criminalidade organizada grave.

(3) As ações realizadas com o objetivo 
de promover o intercâmbio de informações 
e de pessoal, a assistência técnica e 
científica e a formação especializada 
contribuem, de forma significativa, para a 
proteção da moeda única da União contra a 
falsificação e a fraude associada e, 
consequentemente, para alcançar um nível 
elevado e equivalente de proteção em toda 
a União, demonstrando simultaneamente a 
capacidade da União de lutar contra a 
criminalidade organizada grave. Estas 
ações também contribuem para fazer face 
aos desafios comuns e às ligações com o 
branqueamento de capitais e o crime 
organizado.

Or. en

Alteração 23
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As ações realizadas com o objetivo 
de promover o intercâmbio de informações 

(3) As ações realizadas com o objetivo 
de promover o intercâmbio de informações 
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e de pessoal, a assistência técnica e 
científica e a formação especializada 
contribuem, de forma significativa, para a 
proteção da moeda única da União contra a 
falsificação e a fraude associada e, 
consequentemente, para alcançar um nível 
elevado e equivalente de proteção em toda 
a União, demonstrando simultaneamente a 
capacidade da União de lutar contra a 
criminalidade organizada grave.

e de pessoal, a assistência técnica e 
científica e a formação especializada 
contribuem, de forma significativa, para a 
proteção da moeda única da União contra a 
falsificação e a fraude associada e, 
consequentemente, para alcançar um nível 
elevado e equivalente de proteção em toda 
a União, demonstrando simultaneamente a 
capacidade da União de lutar contra a 
criminalidade organizada grave que pode 
diminuir a eficácia do mercado interno da 
UE.

Or. ro

Alteração 24
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Um programa para a proteção do 
euro contra a falsificação contribui para 
sensibilizar dos cidadãos da União, 
melhorando a proteção do euro, sobretudo 
através da constante difusão dos resultados 
das ações apoiadas.

(4) Um programa para a proteção do 
euro contra a falsificação contribui para 
sensibilizar os cidadãos da União e 
aumentar a sua confiança nessa moeda, 
melhorando a proteção do euro, sobretudo 
através da constante difusão dos resultados 
das ações apoiadas.

Or. ro

Alteração 25
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Uma proteção sólida do euro 
contra a contrafação é uma componente 
essencial da segurança e da 
competitividade da economia da UE e 
constitui um aspeto diretamente 
relacionado com o objetivo da UE de 
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melhorar o funcionamento eficaz da 
União Económica e Monetária.

Or. ro

Alteração 26
Petr Ježek

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Na Comunicação ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a avaliação 
intercalar do programa Pericles 2020, a 
Comissão concluiu que devia apoiar a 
continuação do programa para além de 
2020, tendo em conta o seu valor 
acrescentado da UE, o seu impacto a longo 
prazo e a sustentabilidade das suas ações.

(6) Contrariamente ao procedimento 
habitual, não foi realizada uma avaliação 
de impacto separada do programa. Tal 
pode ser explicado, em parte, pelo facto 
de, em 2017, a Comissão ter realizado 
uma avaliação intercalar do programa, 
apoiada por um relatório independente.
Embora o relatório faça, em termos 
gerais, uma avaliação positiva do 
programa, dá conta de preocupações que 
se reportam ao número limitado de 
autoridades competentes que participam 
nas atividades do programa e à qualidade 
dos indicadores-chave de desempenho 
utilizados para medir os resultados do 
programa. Na sua Comunicação ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
avaliação intercalar do programa Pericles 
2020, a Comissão concluiu que devia 
apoiar a continuação do programa para 
além de 2020, tendo em conta o seu valor 
acrescentado da União, o seu impacto a 
longo prazo e a sustentabilidade das suas 
ações.

Or. en

Alteração 27
Tomáš Zdechovský

Proposta de regulamento
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) Na Comunicação ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a avaliação 
intercalar do programa Pericles 2020, a 
Comissão concluiu que devia apoiar a 
continuação do programa para além de 
2020, tendo em conta o seu valor 
acrescentado da UE, o seu impacto a longo 
prazo e a sustentabilidade das suas ações.

(6) Na Comunicação ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a avaliação 
intercalar do programa Pericles 2020 e na 
sua avaliação ex ante sob a forma de um 
documento de trabalho dos serviços da 
Comissão que acompanha a sua proposta 
(COM (2018) 0369), a Comissão concluiu 
que devia apoiar a continuação do 
programa para além de 2020, tendo em 
conta o seu valor acrescentado da UE, o 
seu impacto a longo prazo e a 
sustentabilidade das suas ações.

Or. en

Alteração 28
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Na Comunicação ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a avaliação 
intercalar do programa Pericles 2020, a 
Comissão concluiu que devia apoiar a 
continuação do programa para além de 
2020, tendo em conta o seu valor 
acrescentado da UE, o seu impacto a longo 
prazo e a sustentabilidade das suas ações.

(6) Na Comunicação ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a avaliação 
intercalar do programa Pericles 2020, a 
Comissão concluiu que devia apoiar a 
continuação do programa para além de 
2020, tendo em conta o seu valor 
acrescentado da UE, o seu impacto a longo 
prazo e a sustentabilidade das suas ações, 
assim como a luta contra a criminalidade 
organizada.

Or. ro

Alteração 29
Eva Joly

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A avaliação intercalar recomendava (7) A avaliação intercalar recomendava 
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que as ações financiadas no âmbito do 
programa Pericles 2020 fossem mantidas, 
tendo em conta a possibilidade de 
simplificar a apresentação de candidaturas, 
a fim de promover a diferenciação dos 
beneficiários continuando a centrar-se, nas 
ameaças de contrafação emergentes e 
recorrentes e a racionalização dos 
principais indicadores de desempenho.

que as ações financiadas no âmbito do 
programa Pericles 2020, ao mesmo tempo 
que dava resposta à necessidade de 
simplificar a apresentação de candidaturas, 
a fim de promover a diferenciação dos 
beneficiários e a participação de um 
máximo de autoridades competentes de 
vários países nas atividades do programa,
continuando a centrar-se nas ameaças de 
contrafação emergentes e recorrentes e na
racionalização dos principais indicadores 
de desempenho.

Or. en

Alteração 30
Caterina Chinnici

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Foram detetados centros de 
contrafação em países terceiros e a 
contrafação do euro está a adquirir uma 
dimensão internacional crescente; o 
desenvolvimento de capacidades e as 
atividades de formação envolvendo as 
autoridades competentes de países 
terceiros devem, por conseguinte, ser 
consideradas essenciais e encorajadas no 
contexto do programa, tendo em vista a 
proteção eficaz da moeda única da União.

Or. en

Alteração 31
Tomáš Zdechovský

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Deve, portanto, ser adotado um 
novo programa para o período de 2021-

(8) Deve, portanto, ser adotado um 
novo programa para o período de 2021-



AM\1173679PT.docx 9/19 PE632.852v01-00

PT

2027 (programa «Péricles IV»). Deverá ser 
assegurada a coerência e a 
complementaridade do programa Pericles 
IV com os outros programas e ações 
relevantes. Por conseguinte, a Comissão 
deverá proceder a todas as consultas 
necessárias para avaliar as necessidades de 
avaliação em matéria de proteção do euro 
junto dos principais intervenientes, 
nomeadamente as autoridades nacionais 
competentes designadas pelos Estados-
Membros, o Banco Central Europeu e a 
Europol, no âmbito do comité referido no 
Regulamento (CE) n.º 1338/2001, em 
especial no que diz respeito aos 
intercâmbios, à assistência e à formação, 
tendo em vista a aplicação do programa 
Pericles IV.

2027 (programa «Péricles IV»). Deverá ser 
assegurada a coerência e a 
complementaridade do programa Pericles 
IV com os outros programas e ações 
relevantes. Por conseguinte, a Comissão 
deverá proceder a todas as consultas 
necessárias para avaliar as necessidades de 
avaliação em matéria de proteção do euro 
junto dos principais intervenientes, 
nomeadamente as autoridades nacionais 
competentes designadas pelos Estados-
Membros, o Banco Central Europeu e a 
Europol, no âmbito do comité referido no 
Regulamento (CE) n.º 1338/2001, em 
especial no que diz respeito aos 
intercâmbios, à assistência e à formação, 
tendo em vista a aplicação do programa 
Pericles IV. Além disso, no quadro da 
execução do programa, a Comissão deve 
tirar partido da vasta experiência do 
Banco Central Europeu no que diz 
respeito à organização de formações e à 
divulgação de informações sobre as notas 
de euro falsas.

Or. en

Alteração 32
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O presente regulamento respeita os 
princípios do valor acrescentado e da 
proporcionalidade. O programa Pericles IV 
deverá facilitar a cooperação entre os 
Estados-Membros e entre a Comissão e os 
Estados-Membros, tendo em vista a 
proteção do euro contra a falsificação, sem 
interferir nas responsabilidades dos 
Estados-Membros e utilizando os recursos 
de forma mais eficiente do que seria 
possível a nível nacional. É necessária e 
justifica-se uma ação a nível da União, 
dado que se trata, claramente, de uma ajuda 
à proteção conjunta do euro pelos Estados-

(10) O presente regulamento respeita os 
princípios do valor acrescentado e da 
proporcionalidade. O programa Pericles IV 
deverá facilitar a cooperação entre os 
Estados-Membros e entre a Comissão e os 
Estados-Membros, tendo em vista a 
proteção do euro contra a falsificação, sem 
interferir nas responsabilidades dos 
Estados-Membros e utilizando os recursos 
de forma mais eficiente do que seria 
possível a nível nacional. É necessária e 
justifica-se uma ação a nível da União, 
dado que se trata, claramente, de uma ajuda 
à proteção conjunta do euro pelos Estados-
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Membros e de um incentivo à utilização de 
estruturas comuns da União para aumentar 
a cooperação e o intercâmbio de 
informações entre as autoridades 
competentes.

Membros e de um incentivo à utilização de 
estruturas comuns da União para aumentar 
a cooperação e o intercâmbio de 
informações atempado e exaustivo entre as 
autoridades competentes.

Or. ro

Alteração 33
Tomáš Zdechovský

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

prevenir e combater a falsificação e a 
fraude associada, reforçando assim a 
competitividade da economia da União e 
assegurando a sustentabilidade das 
finanças públicas.

prevenir e combater a contrafação e a 
fraude associada, preservando, assim, a 
integridade das notas e moedas de euro, o 
que promove a confiança na moeda, 
reforça a competitividade da economia da 
União e assegura a sustentabilidade das 
finanças públicas.

Or. en

Alteração 34
Caterina Chinnici

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

prevenir e combater a falsificação e a 
fraude associada, reforçando assim a 
competitividade da economia da União e 
assegurando a sustentabilidade das 
finanças públicas.

prevenir e combater a falsificação e a 
fraude associada, reforçando, assim, a 
competitividade da economia da União, 
aumentando a confiança dos cidadãos no 
caráter genuíno das notas e moedas de 
euro e assegurando a sustentabilidade das 
finanças públicas.

Or. en

Alteração 35
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Petr Ježek

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

prevenir e combater a falsificação e a 
fraude associada, reforçando assim a 
competitividade da economia da União e 
assegurando a sustentabilidade das 
finanças públicas.

prevenir e combater a contrafação e a 
fraude associada das notas e moedas de 
euro, reforçando, assim, a competitividade 
da economia da União, garantindo a 
sustentabilidade das finanças públicas e 
aumentando a confiança dos cidadãos no 
euro.

Or. en

Alteração 36
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

prevenir e combater a falsificação e a 
fraude associada, reforçando assim a 
competitividade da economia da União e 
assegurando a sustentabilidade das 
finanças públicas.

prevenir e combater a falsificação e a 
fraude associada, reforçando assim a 
competitividade da economia da União, 
determinando um melhor funcionamento 
do mercado interno único e assegurando a 
sustentabilidade das finanças públicas.

Or. ro

Alteração 37
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

prevenir e combater a falsificação e a 
fraude associada, reforçando assim a 
competitividade da economia da União e 
assegurando a sustentabilidade das 
finanças públicas.

prevenir e combater a falsificação e a 
fraude associada, reforçando, assim, a 
confiança na economia da União e 
assegurando a sustentabilidade das 
finanças públicas.
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Or. en

Alteração 38
Petr Ježek

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa é executado pela 
Comissão em cooperação com os Estados-
Membros, através de consultas regulares 
em diferentes fases da execução do 
programa, tendo em consideração as 
medidas relevantes tomadas por outras 
entidades competentes, em especial, o BCE 
e a Europol.

2. O programa é executado pela 
Comissão em cooperação com os Estados-
Membros, através de consultas regulares 
em diferentes fases da execução do 
programa, tendo em consideração as 
medidas relevantes tomadas por outras 
entidades competentes, em especial, o BCE 
e a Europol. Para o efeito, na preparação 
dos programas de trabalho a financiar ao 
abrigo do programa, a Comissão deve 
associar estreitamente o BCE e a Europol,
desenvolvendo , deste modo, uma 
estratégia harmonizada contra a 
falsificação do euro e a fraude.

Or. en

Alteração 39
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa é executado pela 
Comissão em cooperação com os Estados-
Membros, através de consultas regulares 
em diferentes fases da execução do 
programa, tendo em consideração as 
medidas relevantes tomadas por outras 
entidades competentes, em especial, o BCE 
e a Europol.

2. O programa é executado pela 
Comissão em cooperação com os Estados-
Membros, através de consultas regulares 
em diferentes fases da execução do 
programa, evitando sobreposições com as 
medidas relevantes tomadas por outras 
entidades competentes, em especial, o 
Banco Central Europeu e a Europol. Para 
o efeito, na preparação dos programas de 
trabalho nos termos do artigo 10.º, a 
Comissão tem em conta as atividades do
BCE e da Europol contra a falsificação do 
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euro e a fraude.

Or. en

Alteração 40
Tomáš Zdechovský

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa é executado pela 
Comissão em cooperação com os Estados-
Membros, através de consultas regulares 
em diferentes fases da execução do 
programa, tendo em consideração as 
medidas relevantes tomadas por outras 
entidades competentes, em especial, o BCE 
e a Europol.

2. O programa é executado pela 
Comissão em cooperação com os Estados-
Membros, através de consultas regulares 
em diferentes fases da execução do 
programa, garantindo, em simultâneo a 
coerência e evitando a duplicação com as 
medidas relevantes tomadas por outras 
entidades competentes, em especial, o BCE 
e a Europol.

Or. en

Alteração 41
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso as ações sejam organizadas 
conjuntamente pela Comissão e o BCE, a 
Eurojust, a Europol ou a Interpol, as 
respetivas despesas são partilhadas entre os 
organizadores. Cada um dos organizadores 
financia as despesas de viagem e 
alojamento dos seus oradores convidados.

2. Caso as ações sejam organizadas 
conjuntamente pela Comissão e o BCE, a 
Eurojust, a Europol ou a Interpol, as 
respetivas despesas são partilhadas entre os 
organizadores. Os organizadores 
financiam as despesas de viagem e de
alojamento dos seus participantes.

Or. en

Alteração 42
Eva Joly
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

— a utilização de instrumentos de 
deteção apoiados informaticamente;

— a utilização de instrumentos de 
deteção;

Or. en

Justificação

Garantir a cobertura de todos os instrumentos possíveis.

Alteração 43
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b) - travessão 4

Texto da Comissão Alteração

— o apoio financeiro à cooperação em 
ações que envolvam pelo menos dois 
Estados, quando esse apoio não possa ser 
disponibilizado por outros programas de 
instituições e organismos europeus;

— o apoio financeiro à cooperação em 
ações que envolvam pelo menos dois 
Estados;

Or. en

Alteração 44
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os funcionários judiciais, os 
juristas especializados e os membros da 
magistratura ligados a este domínio;

(d) Os funcionários judiciais, os 
juristas especializados e os membros da 
magistratura ligados a este domínio, 
provenientes dos Estados-Membros;

Or. ro
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Alteração 45
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os grupos a que se refere o n.º 2 
podem incluir participantes de países 
terceiros se essa participação for 
importante para a consecução dos 
objetivos previstos no artigo 2.º.

3. Os grupos a que se refere o n.º 2 
podem incluir participantes de países 
terceiros.

Or. en

Justificação

De qualquer modo, devem ser prosseguidos os objetivos do artigo 2.º (e de todo o 
regulamento).

Alteração 46
Petr Ježek

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016.

4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016, bem como representantes 
do BCE e da Europol.

Or. en

Alteração 47
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fornece anualmente 3. A Comissão fornece anualmente 
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informações sobre os resultados do 
programa ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, tendo em conta os indicadores 
quantitativos e qualitativos definidos no 
anexo da presente proposta.

informações sobre os resultados do 
programa ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Banco Central Europeu, à 
Europol, à Eurojust e à Procuradoria 
Europeia (EPPO), tendo em conta os 
indicadores quantitativos e qualitativos 
definidos no anexo da presente proposta.

Or. en

Alteração 48
Petr Ježek

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fornece anualmente 
informações sobre os resultados do 
programa ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, tendo em conta os indicadores 
quantitativos e qualitativos definidos no 
anexo da presente proposta.

3. A Comissão faculta anualmente 
informações sobre os resultados do 
programa ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao BCE e à Europol, tendo em 
conta os indicadores quantitativos e 
qualitativos definidos no anexo da presente 
proposta.

Or. en

Alteração 49
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A avaliação intercalar do programa 
será realizada quando estiverem 
disponíveis informações suficientes acerca 
da sua execução, mas o mais tardar quatro 
anos após o início da execução do 
programa;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. ro
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Alteração 50
Eva Joly

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão comunicará as 
conclusões dessas avaliações, 
acompanhadas das suas observações, ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Banco Central Europeu.

3. A Comissão comunica as 
conclusões das avaliações, acompanhadas 
das suas observações, ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Banco Central 
Europeu, à Europol à Eurojust e à 
Procuradoria Europeia.

Or. en

Alteração 51
Petr Ježek

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão comunicará as 
conclusões dessas avaliações, 
acompanhadas das suas observações, ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Banco Central Europeu.

3. A Comissão comunica as 
conclusões das avaliações, acompanhadas 
das suas observações, ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao BCE e à 
Europol.

Or. en

Alteração 52
Maria Grapini

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os beneficiários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem e 
assegurar a visibilidade do financiamento 
da UE (em especial ao promover as ações 
e os seus resultados), fornecendo 
informação coerente, eficaz e 

1. Os beneficiários do financiamento 
da União devem reconhecer a origem do 
financiamento e assegurar a respetiva 
transparência e visibilidade (em especial 
ao promover as ações e os seus resultados) 
fornecendo informação coerente, eficaz e 
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proporcionada dirigida a diferentes
públicos, incluindo os meios de 
comunicação social e o público em geral.

proporcionada dirigida a diferentes 
públicos, incluindo os meios de 
comunicação social e o público em geral.

Or. ro

Alteração 53
Tomáš Zdechovský

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Programa será objeto de uma 
monitorização atenta com base num 
conjunto de indicadores destinados a
avaliar o grau de realização dos objetivos 
gerais e específicos do Programa e numa 
perspetiva de minimizar os encargos 
administrativos e financeiros. Para esse 
efeito, serão recolhidos dados respeitantes 
aos indicadores-chave seguidamente 
enunciados.

O Programa será objeto de uma 
monitorização atenta, com vista a 
minimizar os encargos administrativos e 
os custos. Para avaliar em que medida os
objetivos gerais e específicos do programa 
foram alcançados, os dados serão 
recolhidos relativamente ao seguinte 
conjunto de indicadores-chave:

Or. en

Alteração 54
Eva Joly

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Número de euros falsificados 
detetados;

a) Número de euros falsificados 
detetados em relação ao montante 
estimado de euros falsos em circulação;

Or. en

Justificação

Partindo do princípio de que o Programa Pericles IV é um êxito, então o euro será cada vez 
mais difícil falsificar e, por conseguinte, verificar-se-á uma circulação cada vez menor de 
euros falsificados, pelo que cada vez serão detetados menos euros objeto de contrafação. A 
formulação original implicaria que o programa fosse considerado um fracasso.



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

PT

Alteração 55
Tomáš Zdechovský

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Número de oficinas ilegais 
desmanteladas; e

Suprimido

Or. en

Alteração 56
Tomáš Zdechovský

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Número de operações conducentes 
à deteção de euros falsos ou ao 
desmantelamento de oficinas ilegais que 
envolvam autoridades nacionais 
competentes de mais de um Estado-
Membro.

Or. en

Alteração 57
Caterina Chinnici

Proposta de regulamento
Anexo I – parágrafo 1 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Número de participantes das 
autoridades competentes de países 
terceiros.

Or. en
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