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Τροπολογία
1α. Εγκρίνει την κοινή δήλωση του
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που
επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·
Or. en

Προς ενημέρωση, το κείμενο της δήλωσης έχει ως εξής:
«Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος πληροφοριών ETIAS, της κεντρικής
μονάδας ETIAS και των εθνικών μονάδων ETIAS θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τα
έσοδα που προκύπτουν από τα τέλη. Το τέλος θα πρέπει, ως εκ τούτου, να προσαρμόζεται
όπως κρίνεται αναγκαίο, λαμβανομένων υπόψη των εξόδων. Αυτό αφορά τόσο τις δαπάνες
που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και εκείνες των συνδεδεμένων
χωρών Σένγκεν, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού για το ETIAS. Οι δαπάνες για
την ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών ETIAS, την ενσωμάτωση των υφιστάμενων
εθνικών συνοριακών υποδομών και τη σύνδεση στην εθνική ενιαία διεπαφή, καθώς και για
τη φιλοξενία της εθνικής ενιαίας διεπαφής, της σύστασης της κεντρικής μονάδας και των
εθνικών μονάδων ETIAS, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται από
κράτη μέλη της ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες Σέγκεν, καλύπτονται από το Ταμείο Διεθνούς
Ασφάλειας (σύνορα και θεωρήσεις) και τον εκάστοτε διάδοχο φορέα.
Επομένως, οι εν λόγω δαπάνες δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό
των εισφορών των συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν στο ETIAS σύμφωνα με την αντίστοιχη
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συμφωνία σύνδεσης και τις σχετικές ειδικές ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των συνδεδεμένων
χωρών Σένγκεν στους οργανισμούς. Τούτο θα πρέπει να ληφθεί ιδίως υπόψη στο πλαίσιο
των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον διάδοχο φορέα (φορείς) του Ταμείου Εσωτερικής
Ασφάλειας (Σύνορα και Θεωρήσεις) και τις ειδικές ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των
συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν σε αυτό.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση
σχετικά με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από το άρθρο 95 αυτού του κανονισμού,
χωρίς καθυστέρηση μετά τη θέσπισή του. »
Αιτιολόγηση
Στο νομοθετικό ψήφισμα πρέπει να γίνεται μνεία αυτής της δήλωσης.
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