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Euro is the single currency of economic and monetary union set up by the European Union. As such,
is a genuine "good" joint Europe which should be protected in a uniform manner at EU level, in
particular by establishing a minimum level of sanctions for serious cases of crimes related to
production and distribution. The EU and Member States should provide comprehensive protection of
the euro on common bases and combat offenses against the euro. In line with the International
Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency ("Geneva Convention") and its principle
of non-discrimination of other currencies referred to in Article 5, all currencies will benefit from this
increase protection euros. Counterfeiting of the euro and other currencies remains a concern
throughout the European Union. It is particularly important to ensure the confidence of citizens,
businesses and financial institutions in the authenticity of banknotes and coins.
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Cuvinte cheie:

Euro, este moneda unică a uniunii economice și monetare instituite de Uniunea Europeană. Ca atare,
este un veritabil „bun” comun al Europei, care ar trebui protejat într-o manieră uniformă la nivelul
Uniunii Europene, în special prin stabilirea unui nivel minim al pedepselor pentru cazurile grave de
infracțiuni legate de producere și distribuție. Uniunea Europeană și statele membre, ar trebui să
prevadă o protecție cuprinzătoare a monedei euro și să combată pe baze comune infracțiunile
împotriva monedei euro. În acord cu Convenția internațională privind stoparea falsificării de monedă
(„Convenția de la Geneva”) și principiul său de nediscriminare a altor monede, prevăzut la articolul
5, toate monedele vor avea de câștigat din această creștere a protecției euro. Falsificarea monedei
euro și a altor monede rămâne o preocupare la nivelul întregii Uniuni Europene. Este deosebit de
important să se asigure încrederea cetățenilor, a societăților și a instituțiilor financiare în autenticitatea
bancnotelor și a monedelor.
Banca centrală a Europei, bancnote, Europa, bancnote false, fals
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