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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud
Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade
nõusolekut.
Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse
vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles
2020)
(COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
Euroopa Parlament,
– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule
(COM(2011)0913),
– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 133, mille
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0510/2011),
– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,
– võttes arvesse Euroopa Keskpanga 2. märtsi 2012. aasta arvamust1,
– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,
– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A70423/2013),
1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;
2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;
3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED*
komisjoni ettepanekule
-------------------------------------------------------

1

ELT C 137, 12.5.2012.
Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on
tähistatud sümboliga ▌.
*
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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr …/2013,
…,
millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest
(programm Perikles 2020) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2001/923/EÜ,
2001/924/EÜ, 2006/75/EÜ, 2006/76/EÜ, 2006/849/EÜ ja 2006/850/EÜ

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 133,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut ▌,
olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,
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võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust,
toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt
ning arvestades järgmist:
(1)

Euroopa Liit ja liikmesriigid on seadnud endale eesmärgiks kehtestada meetmed, mis
on vajalikud euro kasutamiseks ühisrahana. Need meetmed hõlmavad euro kaitset
võltsimise ja sellega seotud pettuse eest, suurendades nii liidu majanduse mõjusust
ja kindlustades riikide rahanduse jätkusuutlikkuse.

(2)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1338/20011 nähakse ette teabevahetus, koostöö ja
vastastikune abistamine ning luuakse seeläbi ühtlustatud võrgustik euro kaitsmiseks.
Kõnealuse määruse mõju laiendati nõukogu määrusega (EÜ) nr 1339/20012
nendele liikmesriikidele, kes ei ole eurot ühisrahana kasutusele võtnud, et tagada
euro kaitse võrdne tase kogu liidus.

1

2

Nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro
võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (EÜT L 181, 4.7.2001, lk 6).
Nõukogu 28. juuni 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1339/2001, millega laiendatakse euro
võltsimise takistamiseks vajalike meetmete sätestamist käsitleva määruse (EÜ) nr
1338/2001 mõju nendele liikmesriikidele, kes ei ole eurot ühisrahana kasutusele
võtnud (EÜT L 181, 4.7.2001, lk 11).
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(3)

Tegevus, mille eesmärk on edendada teabe ja töötajate vahetamist, tehnilist ja
teaduslikku abi ning eriotstarbelist koolitust, aitab oluliselt kaitsta liidu ühisraha
võltsimise ja sellega seotud pettuse eest ning seega saavutada võrdselt
kõrgetasemelise kaitse kogu liidus, näidates samal ajal liidu suutlikkust võidelda
raske organiseeritud kuritegevuse vastu.

(3 a)

Programm Perikles aitab kaasa ELi kodanike teadlikkuse suurendamisele,
parandades euro kaitset, eriti programmi raames toetatud tegevuse tulemuste
pideva levitamise kaudu.
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(4)

Varasem toetus sellisele tegevusele nõukogu otsuste 2001/923/EÜ1 ja 2001/924/EÜ2
kaudu, mida on hiljem muudetud ja mille kehtivust on pikendatud nõukogu
otsustega 2006/75/EÜ3, 2006/76/EÜ4, 2006/849/EÜ5 ja 2006/850/EÜ6, on teinud
võimalikuks Euroopa Liidu ja liikmesriikide tegevuse tõhustamise euro kaitsmisel
võltsimise eest. Programmi Perikles eesmärgid nii aastateks 2002–2006 kui ka 2007–
2013 saavutati edukalt.

1

2

3

4

5

6

Nõukogu 17. detsembri 2001. aasta otsus 2001/923/EÜ, millega luuakse vahetus-, abija koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles) (EÜT L
339, 21.12.2001, lk 50).
Nõukogu 17. detsembri 2001. aasta otsus 2001/924/EÜ, millega laiendatakse mõju,
mis on otsusel, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks
võltsimise eest (programm Perikles), liikmesriikidele, kus euro ei ole ühisrahana
kasutusele võetud (EÜT L 339, 21.12.2001, lk 55).
Nõukogu 30. jaanuari 2006. aasta otsus 2006/75/EÜ, mis käsitleb otsuse
2001/923/EÜ (millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks
võltsimise eest (programm Perikles)) muutmist ja kehtivuse pikendamist (ELT L 36,
8.2.2006, lk 40).
Nõukogu 30. jaanuari 2006. aasta otsus 2006/76/EÜ otsuse 2006/75/EÜ (mis
käsitleb otsuse 2001/923/EÜ, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm
euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles), muutmist ja kehtivuse
pikendamist) kohaldamisala laiendamise kohta mitteosalevatele liikmesriikidele
(ELT L 36, 8.2.2006, lk 42).
Nõukogu 20. novembri 2006. aasta otsus 2006/849/EÜ, mis käsitleb otsuse
2001/923/EÜ, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks
võltsimise eest (programm Perikles), muutmist ja selle kehtivuse pikendamist (ELT
L 330, 28.11.2006, lk 28).
Nõukogu 20. novembri 2006. aasta otsus 2006/850/EÜ otsuse 2006/849/EÜ (mis
käsitleb otsuse 2001/923/EÜ, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm
euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles), muutmist ja selle kehtivuse
pikendamist) kohaldamisala laiendamise kohta mitteosalevatele liikmesriikidele
(ELT L 330, 28.11.2006, lk 30).
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(5)

2011. aastal korraldatud mõju hindamises selle kohta, kas programmi tuleks jätkata,
jõudis komisjon järeldusele, et programmi tuleks uuendada täiustatud eesmärkide
ja metoodikaga.

(6)

Mõjuhinnangus soovitati euro kaitsmisel võltsimise eest ▌jätkata ja edasi arendada
tegevust nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide tasandil, võttes samas arvesse ka
uusi katsumusi eelarve kokkuhoiu tingimustes. Uue programmi raames võivad
osalevate liikmesriikide esitatud ettepanekutesse olla kaasatud osalejad kolmandatest
riikidest, kui nende osavõtt on euro kaitsmiseks oluline.

(7)

Tuleks tagada, et programm Perikles 2020 oleks kooskõlas muude asjakohaste
programmide ja tegevusega ning täiendaks neid. ▌Programmi Perikles 2020
kohaldamiseks peaks komisjon seoses euro kaitse hindamise vajadustega korraldama
seetõttu kõik vajalikud konsultatsioonid peamiste asjaosalistega (eelkõige
liikmesriikide määratud pädevad riiklikud asutused, EKP ja Europol) määruses (EÜ)
nr 1338/2001 osutatud komitee raames, eriti sellistes valdkondades nagu vahetused,
abi ja koolitus.
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(8)

Programmi tuleks rakendada täielikult kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusega (EL, Euratom) nr 966/20121. Kõnealuse määruse artikli 121 kohaselt ei
tohi toetuse ainsaks eesmärgiks olla seadmete ostmine. Toetuse ülesanne on
toetada rahaliselt „meedet, mis on kavandatud selleks, et aidata saavutada liidu
poliitika osaks olev eesmärk”.

(8 a)

Euro tähtsus ülemaailmse vääringuna nõuab piisavat kaitsetaset rahvusvahelisel
tasandil, mida on võimalik saavutada raha eraldamisega selliste seadmete
ostmiseks, mida hakkavad kasutama kolmandate riikide asutused euro võltsimise
uurimisel.

1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr
966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ,
Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).
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(9)

Sidusrühmadega teostatud programmi Perikles hindamine näitab selle programmi
▌lisaväärtust tiheda koostöö näol liikmesriikide vahel ja kolmandate riikidega, aga
ka vastastikust täiendavust riiklikul tasandil elluviidud tegevusega, mis tõi kaasa
suurema tõhususe. Programmi Perikles jätkamine Euroopa Liidu tasandil annab
oodatavalt märkimisväärse panuse euro kaitse kõrge taseme säilitamisse ja
edasiarendamisse seoses piiriülese koostöö, vahetuse ja abi intensiivsemaks
muutmisega. Samal ajal saavutatakse üldine kokkuhoid tänu ühiselt korraldatud
tegevusele ja hangetele võrreldes võimalike konkreetsete riikide algatustega.

(10)

Komisjon peaks esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule sõltumatu
vahehindamise aruande programmi rakendamise kohta ja lõpliku hindamisaruande
programmi eesmärkide saavutamise kohta.
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(11)

Käesolev määrus on vastavuses lisaväärtuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega.
Programm Perikles 2020 peaks hõlbustama koostööd liikmesriikide vahel ning
komisjoni ja liikmesriikide vahel, et kaitsta eurot võltsimise eest, minemata
sealjuures vastuollu liikmesriikide kohustustega ning kasutades vahendeid
tõhusamalt, kui seda saaks teha riiklikul tasandil. Liidu tasandi meetmed on vajalikud
ja õigustatud, sest on ilmne, et nendega aidatakse liikmesriikidel ühiselt eurot kaitsta
ja ergutatakse ühiste liidu struktuuride kasutamist, et suurendada koostööd ja
teabevahetust pädevate asutuste vahel.

(12)

Programm Perikles 2020 peaks kestma seitse aastat, et selle kestus langeks kokku
mitmeaastase finantsraamistiku omaga, mis on kehtestatud nõukogu … määruse (EL)
nr …/2013 [millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks
2014–2020]1* [artikliga 1].

1
*

ELT L …
Väljaannete talitus: palun sisestada number ja kuupäev.
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(13)

Selleks et tagada programmi rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks
komisjonile anda rakendamisvolitused. Komisjon peaks vastu võtma iga-aastased
tööprogrammid, milles määratakse kindlaks prioriteedid, eelarve jaotus ja tegevusele
antava toetuse hindamiskriteeriumid. Komisjon peaks arutama liikmesriikidega
käesoleva määruse kohaldamist määruses (EÜ) nr 1338/2001 osutatud komitee
raames. Nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhud, mil kaasrahastamise
suurendamine on vajalik selleks, et anda liikmesriikidele suurem majanduslik
paindlikkus, mis võimaldaks neil euro kaitsmist ja turvamist käsitlevad projektid
edukalt teostada ja lõpule viia, on osa iga-aastasest tööprogrammist.

(14)

Käesoleva määrusega sätestatakse kogu programmi kehtivusajaks rahastamispakett,
mis on Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga-aastase eelarvemenetluse käigus
lähtesummaks eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ja usaldusväärset
finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni …
institutsioonidevahelise kokkuleppe1* punkti [16] tähenduses.

1
*

ELT C...
Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev.
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(14 a)

Üksikasjaliku, kuid paindliku rakendusraamistiku võimaldamiseks tuleks
komisjonile Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaselt delegeerida
volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte, et muuta rahaliste vahendite
soovituslikku jaotust. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil.
Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama
asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa
Parlamendile ja nõukogule.

(15)

Liidu finantshuvid peaksid olema kogu kulutsükli jooksul kaitstud asjakohaste
meetmetega, mis hõlmavad eeskirjade eiramiste ennetamist, tuvastamist ja uurimist
ning kaotatud, alusetult väljamakstud või valesti kasutatud rahaliste vahendite
tagasinõudmist ja vajaduse korral karistusi.

(15 a)

Otsused 2001/923/EÜ, 2001/924/EÜ, 2006/75/EÜ, 2006/76/EÜ, 2006/849/EÜ ja
2006/850/EÜ tuleks kehtetuks tunnistada. Kõnealuste otsuste raames
rakendatavate tegevustega seotud rahaliste kohustuste täitmiseks tuleks ette näha
üleminekumeetmed.
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(15 b)

On asjakohane, et programmi kestus langeks kokku määrusega (EL) nr …/2013
[millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–
2020]*. Seetõttu tuleks nimetatud programmi kohaldada alates 1. jaanuarist 2014.
Küsimuse kiireloomulisust arvestades peaks käesolev määrus jõustuma võimalikult
kiiresti peale selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
I peatükk
Üldsätted
Artikkel 1
Reguleerimisese
Käesoleva määrusega luuakse ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020
mitmeaastane tegevusprogramm Perikles 2020 (▌„programm”), et edendada meetmeid, mille
eesmärk on kaitsta ja turvata eurot võltsimise ja sellega seotud pettuse eest. ▌

*

Väljaannete talitus: palun lisada number.
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Artikkel 2
Lisaväärtus
Programmiga ergutatakse aktiivselt ja suurendatakse riikidevahelist koostööd, et kaitsta
eurot nii liidus kui ka väljaspool seda ning koostöös liidu kaubanduspartneritega, pöörates
tähelepanu ka nendele liikmesriikidele või kolmandatele riikidele, kus pädevate
ametiasutuste asjakohaste aruannete kohaselt on euro võltsingute tase kõige kõrgem; see
koostöö aitab suurendada nende toimingute tõhusust parimate tavade, ühiste standardite ja
eriotstarbelise ühiskoolituse jagamise kaudu.
Artikkel 3
▌Üldeesmärk
Programmi üldeesmärk on tõkestada võltsimist ja sellega seotud pettust ning nende vastu
võidelda, suurendades seeläbi liidu majanduse konkurentsivõimet ja kindlustades riikide
rahanduse jätkusuutlikkuse.
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Artikkel 4
▌Erieesmärk
Programmi erieesmärk on kaitsta euro pangatähti ja münte võltsimise ja sellega seotud pettuse
eest, toetades ja täiendades liikmesriikide võetavaid meetmeid ning aidates liikmesriikide ja
liidu pädevaid asutusi nende jõupingutustes arendada omavahel ja ▌komisjoniga välja tihe ja
regulaarne koostöö ning parimate tavade vahetus, kaasates sellesse vajaduse korral ka
kolmandad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid.
Kõnealuse eesmärgi täitmist mõõdetakse muu hulgas finants-, tehniliste, õiguskaitse- ja
kohtuasutuste tegevuse tõhususega, mida hinnatakse avastatud võltsingute, suletud
ebaseaduslike võltsimisvabrikute, kinnipeetud isikute ja rakendatud karistuste arvu alusel.
Artikkel 5
Abikõlblikud asutused
Programmi raames võivad ▌toetust saada ▌pädevad siseriiklikud asutused, nagu on
määratletud määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 2 punktis b.
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Artikkel 6
Programmis osalemine
1.

Osalevad riigid on liikmesriigid, kes on euro ühisrahana kasutusele võtnud.

2.

Lõikes 1 osutatud liikmesriikide esitatud ettepanekutesse võivad olla kaasatud
osalejad kolmandatest riikidest, kui see on programmi eesmärkide täitmiseks
oluline.
Artikkel 7
Sihtrühmad ja ühismeetmed

1.

Programmi sihtrühmad on järgmised:
a)

võltsimise tuvastamise ja võltsimisvastase võitlusega tegelevate asutuste
töötajad (eelkõige politsei ja finantshaldusasutused olenevalt nende
konkreetsetest ülesannetest riiklikul tasandil);

b)

luuretöötajad;
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c)

riikide keskpankade, mündivalukodade, kommertspankade ja muude
finantsvahendajate esindajad (eelkõige seoses finantsasutuste kohustustega);

d)

kõnealusele valdkonnale spetsialiseerunud kohtuametnikud, juristid ning
kohtunikud ja prokurörid;

e)

muude asjaomaste spetsialistide rühmad (nt kaubandus- ja tööstuskojad või
muud samalaadsed struktuurid, mis puutuvad kokku väikeste ja keskmise
suurusega ettevõtjatega, jaeettevõtjatega ja sularahaveo ettevõtjatega).

2.

Programmi meetmeid võivad organiseerida ühiselt komisjon ja teised partnerid,
kellel on vastavad ekspertteadmised, näiteks:
a)

riikide keskpangad ja Euroopa Keskpank (EKP);

b)

riiklikud analüüsikeskused ja riiklikud mündianalüüsikeskused;

c)

Euroopa Tehnika- ja Teaduskeskus (ETTK) ja ▌mündivalukojad;

d)

Europol, Eurojust ja Interpol ▌;
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e)

20. aprillil 1929 Genfis alla kirjutatud rahvusvahelise rahavõltsimise vastu
võitlemise konventsiooni1 artiklis 12 sätestatud riiklikud võltsingute vastu
võitlemise keskasutused ja muud asutused, mis on spetsialiseerunud
võltsingute ennetamisele, tuvastamisele ja nende vastu võitlemisele;

f)

asjaomased erialaasutused, mis tegelevad näiteks paljundamis- ja
sertifitseerimistehnoloogiaga, trükikojad ja graveerijad;

g)

muud erialateadmisi pakkuvad asutused, sealhulgas vajaduse korral
kolmandatest riikidest ja eelkõige kandidaatriikidest pärit asutused;

g a) eraõiguslikud üksused, kellel on tõendatud tehnilised teadmised
pangatähtede ja müntide võltsingute tuvastamise valdkonnas ning sellele
spetsialiseerunud töörühmad.
Artikkel 8
Abikõlblikud meetmed
1.

Programmis võetakse arvesse võltsimisvastase võitluse riikide- ja valdkondadeülest
iseloomu ning sellega edendatakse parimaid tavasid, mis on kohandatud iga
liikmesriigi riigisisestele eripäradele.

1

Rahvasteliidu lepingute seeria nr 2623 (1931), lk 372.
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2.

Programmi raames antakse artiklis 11 osutatud iga-aastastes tööprogrammides
sätestatud tingimustel rahalist toetust järgmistele meetmetele:
a)

teabevahetus ja teabe levitamine, eelkõige õpitubade, kohtumiste ja
seminaride, sh koolituse korraldamise kaudu, pädevate riiklike asutuste
töötajate eesmärgipärase töölerakendamise ja vahetuste ning muude sarnaste
meetmete kaudu. Teabevahetus on suunatud muu hulgas järgmistele
aspektidele:
–

võltsimise majandusliku ja rahandusliku mõju seire ja analüüsi
metoodika;

–

andmebaaside ja varajase hoiatamise süsteemide töö;

–

arvutipõhiste tuvastusseadmete kasutamine;

–

päringu- ja uurimismeetodid;

–

teadusabi (eriti teadusandmebaasid ja tehnoloogia seire / uute
suundumuste jälgimine);
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b)

–

euro kaitsmine väljaspool Euroopa Liitu;

–

teadusuuringud;

–

tööalaste eriteadmiste jagamine;

programmi raames vajalikuks osutuv tehniline, teadus- ja operatiivabi,
sealhulgas eelkõige seoses järgmisega:
–

mis tahes asjakohane meede, millega koostatakse ▌liidu tasandil
õppevahendeid (liidu õigusaktide käsiraamat, infobülletäänid, praktilised
käsiraamatud, sõnastikud ja leksikonid, andmebaasid eelkõige teadusabi
ja tehnoloogia seire valdkonnas) või arvutituge pakkuvaid rakendusi
(näiteks tarkvara);

–

asjaomased valdkondade- ja riikidevahelise mõõtmega uuringud;

–

tehnilise toe vahendite ja meetodite väljatöötamine, et hõlbustada
tuvastamismeetmeid liidu tasandil;
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–

rahaline toetus koostööle tegevuses, kuhu on kaasatud vähemalt kaks
riiki, kui sellist toetust ei anta Euroopa institutsioonide või organite
muude programmide raames;

c)

kooskõlas artikli 10 lõikega 3 toetused selliste seadmete ostu rahastamiseks,
mida võltsimisvastasele tegevusele spetsialiseerunud asutused hakkavad
kasutama euro kaitsmisel võltsimise vastu.
II peatükk
Finantsraamistik
Artikkel 9
Rahastamispakett

1.

Rahastamispakett programmi rakendamiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 2014 kuni
31. detsembrini 2020 on 7 344 000 eurot (jooksevhindades).
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1 a.

Programmi rahastamispaketi piires eraldatakse summad artikli 8 lõikes 2 loetletud
toetuskõlblikele meetmetele vastavalt lisas sätestatud rahaliste vahendite
soovituslikule jaotusele.
Komisjon ei kaldu nimetatud rahaliste vahendite soovituslikust jaotusest kõrvale
üle 10%. Kui kõnealuse piirmäära ületamine osutub vajalikuks, antakse
komisjonile artikli 9 a kohaselt volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte, et
muuta lisas sätestatud rahaliste vahendite soovituslikku jaotust.

2.

Euroopa Parlament ja nõukogu kinnitavad iga-aastased assigneeringud
mitmeaastase finantsraamistiku piires.
Artikkel 9 a
Delegeeritud volituste rakendamine

1.

Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis
sätestatud tingimustel.

2.

Artiklis 9 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020.
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3.

Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 9 osutatud volituste delegeerimise
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud
volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta
juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.

Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal
teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.

Artikli 9 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui
Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi
või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
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Artikkel 10
Rahalise toetuse ja kaasrahastamise liigid
1.

Komisjon rakendab programmi kooskõlas määrusega (EL, Euratom) nr 966/2012.

2.

Programmi raames antakse rahalist toetust artiklis 8 sätestatud meetmetele
järgmisel kujul:
a)

toetused;

b)

riigihanked.

3.

Seadmete ost ei ole toetuslepingu ainus komponent.

4.

▌Toetuste kaasrahastamise määr ei ületa 75% rahastamiskõlblikest kuludest.
Nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel, mis on määratletud artiklis 11 viidatud
iga-aastastes tööprogrammides, ei ületa kaasrahastamise määr 90%
rahastamiskõlblikest kuludest.
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5.

Kui artiklis 8 kirjeldatud meetmeid korraldatakse koos ▌Euroopa Keskpanga,
Eurojusti, Europoli või Interpoliga, jagatakse kaasnevad kulud partnerite vahel. Igal
juhul kannab iga partner oma külalisesinejate reisi- ja majutuskulud.
Artikkel 11
Iga-aastased tööprogrammid

Programmi rakendamiseks võtab komisjon vastu iga-aastased tööprogrammid. ▌
Iga iga-aastase tööprogrammiga viiakse ellu programmi eesmärke, määrates kindlaks
järgmised aspektid:
a)

võetavad meetmed vastavalt artiklites 3 ja 4 sätestatud üld- ja erieesmärgile, sh
rahaliste vahendite soovituslik jaotus ja rakendusmeetod;

b)

toetuste puhul peamised valikukriteeriumid ja kaasrahastamise võimalik
ülemmäär.
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Programmi alusel ▌teavitusmeetmetele eraldatud vahendid aitavad katta ka ▌liidu
poliitiliste prioriteetide tutvustamist, niivõrd kui need on seotud programmi üldiste
eesmärkidega.
III peatükk
Järelevalve ja hindamine
Artikkel 12
Järelevalve, hindamine ja haldamine
1.

Komisjon rakendab programmi koostöös liikmesriikidega, korraldades programmi
rakendamise erinevatel etappidel korrapäraseid konsultatsioone määruses (EÜ)
nr 1338/2001 osutatud komitee raames, võttes arvesse muude pädevate üksuste,
eelkõige EKP ja Europoli võetud asjakohaseid meetmeid.

1 a.

Komisjon püüab tagada programmi ning muude asjakohaste programmide ja
meetmete järjepidevuse ning nende vastastikuse täiendavuse liidu tasandil.
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2.

Komisjon teavitab igal aastal Euroopa Parlamenti ja nõukogu programmi
tulemustest. Lisatakse teave, mis käsitleb programmi järjepidevust ja vastastikust
täiendavust muude asjakohaste programmide ja meetmetega liidu tasandil. Komisjon
levitab pidevalt teavet programmi raames toetatud meetmete tulemuste kohta. Kõik
osalevad riigid ja muud toetusesaajad annavad komisjonile kõik programmi
järelevalve ja hindamise seisukohast vajalikud andmed ja teabe.

3.

Komisjon teostab programmi hindamise. ▌31. detsembriks 2017 esitab komisjon
sõltumatu vahehindamise aruande, milles käsitletakse kõikide meetmete
eesmärkide saavutamist (tulemuste ja mõju tasandil), vahendite tõhusat ja
kulutasuvat kasutamist ja selle lisaväärtust liidu jaoks. Hindamisaruanne
koostatakse selleks, et aidata teha otsus meetmete uuendamise, muutmise või
peatamise kohta. Hindamisel käsitletakse ka lihtsustamise võimalusi, selle sisemist ja
välist ühtsust, kõikide eesmärkide jätkuvat asjakohasust ning meetmete panust aruka,
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvuga seotud ▌liidu prioriteetide saavutamisse.
Komisjon võtab arvesse varasemate meetmete pikaajalise mõju hindamise tulemusi.
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3 a.

Programmi pikaajalisi mõjusid ning mõjude jätkusuutlikkust hinnatakse ka selleks, et
aidata teha otsus järgmise programmi võimaliku uuendamise, muutmise või
peatamise kohta.

4.

Lisaks sellele esitab komisjon 31. detsembriks 2021 Euroopa Parlamendile ja
nõukogule lõpliku hindamisaruande programmi eesmärkide saavutamise kohta.
Artikkel 13
▌Liidu finantshuvide kaitse

1.

Komisjon võtab vajalikud meetmed tagamaks, et käesoleva määruse alusel
rahastatavate meetmete rakendamisel kaitstakse ▌liidu finantshuve pettust,
korruptsiooni ja mis tahes muud ebaseaduslikku tegevust ennetavate meetmete
kohaldamisega, tõhusa kontrollimisega ning eeskirjade eiramise tuvastamise korral
alusetult väljamakstud summade tagasinõudmisega ja vajaduse korral tõhusate,
proportsionaalsete ja hoiatavate haldus- ja rahaliste karistustega.
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2.

Komisjonil või tema esindajatel ja kontrollikojal on õigus teostada nii dokumentidel
põhinevat kui ka kohapealset auditit kõikide programmi raames liidu rahalisi
vahendeid saanud toetusesaajate, töövõtjate ja alltöövõtjate suhtes.

3.

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) võib korraldada uurimisi, sealhulgas
kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi vastavalt Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 883/20131 ning nõukogu määruse (Euratom,
EÜ) nr 2185/962 sätetele ja neis määrustes sätestatud korrale, et teha kindlaks, kas
programmi alusel rahastatava toetuslepingu, toetuse andmise otsuse või ▌lepinguga
seoses on esinenud pettust, korruptsiooni või mis tahes muud liidu finantshuve
kahjustavat ebaseaduslikku tegevust.

1

2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom)
nr 883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning
millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr
1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk
1).
Nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb
komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa
ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest (EÜT L
292, 15.11.1996, lk 2).
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4.

Ilma et see piiraks lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamist, peavad kolmandate riikide ja
rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud koostöölepped, lepingud,
toetuslepingud ja toetuse määramise otsused, mis tulenevad käesoleva määruse
rakendamisest, sisaldama sätteid, millega antakse komisjonile, kontrollikojale ja
OLAFile sõnaselgelt õigus sellisteks auditeerimisteks ja uurimisteks vastavalt oma
pädevusele.
IV peatükk
Lõppsätted
Artikkel 14
Kehtetuks tunnistamine

▌Otsused 2001/923/EÜ, 2001/924/EÜ, 2006/75/EÜ, 2006/76/EÜ, 2006/849/EÜ ja
2006/850/EÜ tunnistatakse ▌kehtetuks.
Kuid rahalised kohustused, mis on seotud kõnealuste otsuste raames rakendatavate
tegevustega, kuuluvad jätkuvalt kõnealuste otsuste reguleerimisalasse kuni nende
lõpuleviimiseni.
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Artikkel 15
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas
aluslepingutega.
...,

ET

Euroopa Parlamendi nimel

Nõukogu nimel

president

eesistuja
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LISA
Rahaliste vahendite soovituslik jaotus artikli 8 lõikes 2 loetletud toetuskõlblike meetmete
jaoks
Programmi rahastamispaketi piires eraldatakse vähemalt 90% eelarvest järgmistele artikli
8 lõikes 2 loetletud toetuskõlblikele meetmetele:
–

teabevahetus ja teabe levitamine;

–

tehniline, teadus- ja operatiivabi;

–

toetused selliste seadmete ostu rahastamiseks, mida hakkavad kasutama
võltsimisvastasele tegevusele spetsialiseerunud asutused.
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SELETUSKIRI
Euro võltsimine on ilmselgelt tõsine kriminaalasi ning hinnates kodanike elule võltsimisega
avaldatavat majanduslikku ja sotsiaalset mõju, tuleks arvesse võtta võltsimise seost
organiseeritud kuritegevusega. Ulatuslikul võltsimisel võivad olla kahjulikud tagajärjed
Euroopa majandusele ja euro stabiilsusele. Euro puhul ei ole siiski tegemist vääringuga, mida
palju võltsitaks. See tuleneb suuresti euro kujundusest ning samuti võltsimise jälgimise ja
selle vastu võitlemisega tegelevatest riikliku ja liidu tasandi struktuuridest. Programmil
Perikles on siiani olnud selles protsessis oluline osa.
Sellel hästitoimival programmil on olnud märkimisväärne roll võltsimise vastu võitlemise
heade tavade levitamise vahendina ja seega on asjaomase programmiga aidatud kaitsta liidu
finantshuve. Komisjoni ettepanekus on mõned valdkonnad siiski liiga ebamääraselt kindlaks
määratud, mistõttu püütakse käesolevas raportis käsitleda programmi asjaomase ettepaneku
põhjal nii, et sellele eraldatavad rahalised vahendid annaksid võimalikult suurt kasu.
Artiklid 7 ja 8 hõlmavad paljusid võimalikke sihtrühmi ja tegevusi ning on oluline, et
programmi piiratud rahalisi vahendeid ei jagata liiga laialt, vaid keskendutakse nii palju kui
võimalik mitmekordse mõju saavutamisele.
Kavandatavate kaasrahastamise määradega (artikkel 10) avaldatakse assigneeringutele olulist
rahalist survet ja seetõttu tuleks asjaomaseid määrasid alandada. Seetõttu on sobivam 75%
suurune kaasrahastamise määr, mis erandjuhtudel oleks 90%.
Kavandatavate järelevalve-, hindamis- ja haldusmehhanismidega (artikkel 12) tuleks tagada
rahaliste vahendite kasutamine kõige kulutasuvamal viisil. Komisjoni poolt programmi
rakendamise eri etappides läbiviidavate konsultatsioonide puhul tuleks keskenduda ideede
mõlemas suunas liikumisele, et programmi tulevasel rakendamisel saaks ära kasutada
varasemaid kogemusi.
Delegeeritud õigusaktid
Vastavalt Lissaboni lepinguga Euroopa Parlamendile antud volitustele on muudetud
põhjendust 13 ja artiklit 11 ning lisatud on põhjendus 14 ja artikkel 9, et rakendada asjaomast
programmi delegeeritud õigusaktidega.
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