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OPINJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW
tal-21 ta’ Ġunju, 2005
fuq it-talba tal-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea dwar żewġ deċiżjonijiet tal-Kunsill proposti dwar
programm ta’ skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar
(il-programm ‘Pericles’)
(CON/2005/22)

1.

Fl-10 ta’ Mejju, 2005, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) irċieva talbiet mill-Kunsill ta’ l-Unjoni
Ewropea għal opinjonijiet dwar żewġ miżuri proposti: proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li
temenda u testendi d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru, 2001, li twaqqaf programm ta’
skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm ‘Pericles’)
(minn issa ’l quddiem ‘il-proposta’); u proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li testendi l-applikazzjoni
tad-Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda u testendi d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru, 2001, li
twaqqaf programm ta’ skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar
(il-programm ‘Pericles’) (min issa ’l quddiem ‘il-proposta parallela’)1 għall-iStati Membri mhux
parteċipanti.

2.

Il-kompetenza tal-BĊE li jagħti opinjoni hija bbażata skond l-ewwel subinċiż ta’ l-Artikolu 105(4)
tat-Trattat li jwaqqaf il-Komunita` Ewropea. Skond l-ewwel sentenza ta’ l-Artikolu 17.5 tar-Regoli
tal-Proċedura tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kunsill Governattiv adotta din l-opinjoni.

3.

Il-programm ‘Pericles’ twaqqaf mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/923/KE tas-17 ta’ Diċembru, 2001,
li twaqqaf programm ta’ skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar
(il-programm ‘Pericles’)2. Fir-rigward tal-proposta u l-proposta parallela, il-BĊE, skond il-fehma li
huwa esprima fl-opinjoni tiegħu meta kien ikkonsultat dwar l-abbozz tad-Deċiżjoni 2001/923/KE3,
jixtieq igħid li huwa jilqa’ u jinkoraġġixxi bis-sħiħ inizzjattivi li l-għan tagħhom huwa li jipproteġu
l-euro kontra l-iffalsifikar permezz ta’ programmi ta’ taħriġ, skambju u assistenza għal gruppi
mmarkati magħżula.
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COM(2005) 127 finali tinkludi l-proposta (referenza 2005/0029(CNS)) u l-proposta parallela (referenza 2005/0030
(CNS)).
ĠU L 339, 21.12.2001, pġ. 50.
Paragrafu 3 ta’ l-Opinjoni tal-BĊE CON/2001/31 tad-9 ta’ Ottubru, 2001, dwar it-talba tal-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea
dwar proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li twaqqaf programm ta’ taħriġ, skambju u assistenza għall-protezzjoni tal-euro
kontra l-iffalsifikar (il-programm Pericles) (ĠU Ċ 293, 19.10.2001, pġ. 3).

4.

Il-BĊE jinnota li l-għan ewlieni tal-proposta huwa li testendi t-tul taż-żmien tal-programm
‘Pericles’ (fil-preżent skedat għall-aħħar tal-31 Diċembru, 2005) sal-31 ta’ Diċembru, 2011, blistess estimi annwali ta’ EUR 1 miljun. Il-proposta tipprovdi wkoll għal appoġġ amministrattiv
għal investigazzjonijiet internazzjonali, suġġett għal evalwazzjoni minn qabel mill-Europol meta
dan l-appoġġ mhuwiex disponibbli minn istituzzjonijiet oħra Ewropej. Hija tipproponi li lkontribuzzjoni tal-Komunita` fil-ko-finanzjament ta’ skambji ta’ informazzjoni u miżuri esterni
tiżdied minn 70 % għal 80 %, u li jiġi adottat metodu flessibbli fir-rigward tar-restrizzjonijiet dwar
in-numru ta’ proġetti li l-iStati Membri huma intitolati li jippreżentaw kull sena għal finanzjament
skond il-programm ‘Pericles’.

5.

Bħala punt preliminari, l-Artikolu 123(4) tat-Trattat jista’ jkun bażi legali insuffiċjenti għallproposta, partikolarment meta wieħed jikkunsidra l-estenzjoni tal-programm għal appoġġ
amministrattiv għal investigazzjonijiet internazzjonali.

6.

Fir-rigward tas-sustanza tal-proposta, il-BĊE jemfasizza l-importanza li jiġi żgurat li t-tul tażżmien ta’ l-estenzjoni tal-programm ‘Pericles’ huwa marbut mal-timing ta’ l-introduzzjoni tal-euro
fl-iStati l-Membri l-ġodda. Billi d-dati mmarkati għall-introduzzjoni tal-euro f’ħafna mill-iStati lMembri l-ġodda jvarjaw minn 2008 sa 20104, l-estenzjoni proposta tal-programm ‘Pericles’ sal31 ta’ Diċembru, 2011, tikkunsidra żieda fil-bżonnijiet futuri f’dak li għandu x’jaqsam ma’ taħriġ,
skambji ta’ informazzjoni w assistenza. L-estenzjoni proposta tal-programm ‘Pericles’ għandha
wkoll tiġi milqugħa billi x’aktarx se taħbat ma’, u konsegwentament tikkunsidra, il-ħruġ tat-tieni
serje tal-karti tal-flus euro, li ser isseħħ lejn it-tmiem tad-deċennju.

7.

Bl-istess argument, iż-żieda fil-kontribuzzjoni tal-Komunita` tal-ko-finanzjament ta’ skambji ta’
informazzjoni u miżuri esterni, u l-adozzjoni ta’ metodu flessibbli fir-rigward tar-restrizzjonijiet
dwar in-numru ta’ proġetti li l-iStati Membri huma intitolati biex jippreżentaw għal finanzjament,
huma żewġ passi pożittivi oħra biex tingħata assistenza fejn hemm l-aktar bżonnha.

8.

Koordinazzjoni xierqa tal-programm ‘Pericles’ ma’ programmi eżistenti tal-Komunita` jew ta’ lUE, kif ukoll ma’ proġetti tal-Europol u tal-BĊE, hija essenzjali, kif indikat fl-Artikolu 5 tadDeċiżjoni 2001/923/KE. Huwa għal dak il-għan li l-proposta tpoġġi l-appoġġ amministrattiv għal
investigazzjonijiet internazzjonali eliġibbli għal finanzjament dejjem jekk dan l-appoġġ mhuwiex
disponibbli minn istituzzjonijiet Ewropej oħra. Il-proposta tipprovdi għal evalwazzjoni minn qabel
mill-Europol tal-finanzjament ta’ l-appoġġ amministrattiv. Billi l-finanzjament ta’ l-appoġġ
amministrattiv jista’ wkoll ikollu x’jaqsam ma’ investigazzjonijiet internazzjonali dwar karti talflus euro iffalsifikati, il-Kunsill jista’ jikkunsidra wkoll jinvolvi lill-BĊE fl-evalwazzjoni. Il-BĊE
josserva li jkun ta’ benefiċċju li l-inizzjattivi biex jiġu ffinanzjati skond il-programm ‘Pericles’
ikunu eżaminati bi sħab mill-Kummissjoni, il-BĊE u l-Europol, u li d-deċiżjoni li għandha tittieħed
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Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,
lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Bank Ċentrali Ewropew – L-ewwel rapport dwar il-preparazzjonijiet prattiċi għat-tkabbir
futur taż-żona tal-euro, COM(2004) 748 finali, 10 ta’ Novembru, 2004; jinsab f’ http://europa.eu.int.
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teħtieġ l-approvazzjoni ta’ dawn it-tliet entitajiet, fi ħdan il-qafas ta’ l-iSteering Group imwaqqaf
diġa` bil-għan li jiżviluppa strateġija komuni kontra l-iffalsifikar tal-euro.
9.

Il-BĊE jinnota li l-proposta tipprovdi biss għal emenda ristretta ta’ proċeduri ta’ segwitu u ta’
evalwazzjoni. Waqt li jikkunsidra l-estenzjoni tal-programm ‘Pericles’ għal sitt snin oħra, il-BĊE
jirrikkmanda li tiġi inkluża proċedura ta’ evalwazzjoni aktar ambizzjuża, miftuħa u trasparenti flArtikolu 1(8) u 1(9) tal-proposta. Il-BĊE għandu jkun involut bis-sħiħ fl-evalwazzjoni tarrelevanza, l-effiċjenza u l-effettivita` tal-programm ‘Pericles’ biex b’hekk ikun jista’ jipprovdi
opinjoni ta’ livell ogħli lill-Kunsill dwar kull estenzjoni futura tal-programm.

Magħmula fi Frankfurt am Main, fil-21 ta’ Ġunju, 2005.

Il-President tal-BĊE
Jean-Claude TRICHET
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