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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren bifalder forslaget om at oprette et europæisk system for rejseoplysninger og 

rejsetilladelser (ETIAS), hvis hovedformål er at foretage en forudgående vurdering af risikoen 

for sikkerheden, migrationen og folkesundheden af rejsende, der er fritaget for visumkravet, 

med henblik på at udstede tilladelse til at rejse til Schengenområdet. Dette forslag er en del af 

den fortsatte udvikling af EU's strategi for integreret grænseforvaltning, og afhjælper en 

betydelig mangel på oplysninger om rejsende, der er fritaget for visumkravet. Som 

supplement til visuminformationssystemet (VIS) og ind- og udrejsesystemet (EES), bør 

ETIAS bidrage til at styrke kvaliteten af forvaltningen af Schengengrænserne, navnlig 

landgrænserne, gøre det nemmere at rejse og øge indsatsen mod international kriminalitet, 

terrorisme og andre trusler mod sikkerheden.

Ordføreren er af den opfattelse, at den foreslåede ordning står i et rimeligt forhold til de 

identificerede behov og er velstruktureret med et centralt informationssystem, der er udviklet 

og vedligeholdt af eu-LISA, forvaltes af en central enhed, der er rodfæstet i den europæiske 

grænse- og kystvagt (Frontex), og koblet til de nationale grænsevagtinfrastrukturer og 

nationale ETIAS-enheder i hver medlemsstat. 

Ordføreren bifalder den foreslåede interoperabilitet mellem informationssystemer på området 

retlige og indre anliggender, og især den høje grad af ressourcedeling med ind- og 

udrejsesystemet, hvilket bør generere betydelige omkostningsbesparelser ved oprettelsen af 

ETIAS. 

Ordføreren minder om, at de samlede udgifter til udvikling af ETIAS anslås til 212,1 mio. 

EUR, der skal dække udgifter til udvikling og drift af centrale komponenter i ETIAS og 

integrere eksisterende nationale infrastrukturer i medlemsstaterne med ETIAS, mens de 

gennemsnitlige årlige driftsomkostninger (fra 2021) anslås til 85 mio. EUR. Han tilslutter sig, 

at driftsomkostninger i medlemsstaterne fra 2020 bør støttes via deres nationale programmer 

under Fonden for Intern Sikkerhed (ISF). Han bifalder, at ETIAS forventes at være fuldt 

selvfinansierende gennem indkassering af indtægter fra brugerafgifter. Han minder om, at 

Europol også skal have de nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer til udvikling 

af overvågningslisten og tilslutning af sine databaser til ETIAS.

Ordføreren er enig i forslaget om at behandle de gebyrbaserede indtægter som eksterne 

formålsbestemte indtægter, som fremføres automatisk til det følgende år og gør det muligt at 

udnytte eventuel overskydende indtægter til finansiering af udgifter vedrørende intelligente 

grænser. Ordføreren foreslår at øge gebyret for en rejsetilladelse til 10 EUR men at bevare 

artikel 16, stk. 4, hvori Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 

med henblik på at tilpasse størrelsen af dette gebyr til de øgede omkostningerne til 

udviklingen af, integration af, koblingen til og driften af ETIAS. Eftersom det forventes, at 

39 mio. personer om året fra 2020 vil ansøge om en ETIAS-rejsetilladelse, vil denne 

foreslåede forhøjelse af gebyret udgøre en væsentlig indtægt for Unionens budget.  
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Ordføreren foreslår også, at eventuelle overskydende indtægter, efter at de tilbagevendende 

omkostninger til drift og vedligeholdelse af ETIAS er dækket, afsættes til at finansiere 

udgifter til grænseforvaltning under kapitel 18 02 (intern sikkerhed) i det almindelige budget 

eller de efterfølgende programmer eller foranstaltninger som led i den flerårige finansielle 

ramme efter 2020. 

Ordføreren foreslår at ændre den alder, under hvilken ansøgeren ikke skal betale et gebyr fra 

atten til tolv, men samtidig ønsker han at ophæve gebyret for en bredere vifte af rejsende, 

herunder studerende og lærere, der rejser til Schengenområdet med henblik på studier eller 

uddannelse, forskere og unge repræsentanter for ngo'er, i analogi med de nuværende 

bestemmelser i visumkodeksen og Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 

nr. 2005/761/EF af 28. september 2005. I denne forbindelse foreslår ordføreren endvidere at 

ændre ansøgningsskemaet for at gøre det muligt for disse personer at begrunde, at de tilhører 

en af disse kategorier.

Ordføreren foreslår at reducere gyldigheden af rejsetilladelsen til tre år for at give mulighed 

for at gentage kontrollen af rejsende hyppigere i den nuværende højrisikosikkerhedskontekst 

og tage hensyn til udviklingen i ansøgernes personlige situation. 

Ordføreren minder om, at i perioden 2014-2020 var der afsat 791 mio. EUR under Fonden for 

Intern Sikkerhed (fondsinstrumentet vedrørende grænser) til udvikling af it-systemer, som 

støtter forvaltningen af migrationsstrømme. Af dette beløb er 480 mio. EUR afsat til ind- og 

udrejsesystemet og 210 mio. EUR (ekskl. omkostninger under udgiftsområde 5) til ETIAS. 

Ordføreren forventer, at Kommissionen foreslår en delegeret retsakt umiddelbart efter 

vedtagelsen af de to lovgivningsmæssige forslag om omfordeling af de resterende 101 mio. 

EUR under Fonden for Intern Sikkerhed (fondsinstrumentet vedrørende grænser). 

Endelig ønsker ordføreren at påpege, at den største udgiftspost efter oprettelsen af ETIAS (fra 

og med 2021) er udgifterne under Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og Fonden for 

Intern Sikkerhed til driften af de nationale ensartede grænseflader og de nationale centrale 

enheder samt udgifterne til eu-LISA og Frontex til driften af ETIAS døgnet rundt (24/7). 

Ordføreren opfordrer indtrængende Kommissionen, eu-LISA, Frontex og medlemsstaterne til 

at sikre den størst mulige omkostningseffektivitet i lanceringen og gennemførelsen af ETIAS.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) De indtægter, der genereres ved 
betalingen af gebyret for rejsetilladelser, 
bør afsættes til dækning af de 
tilbagevendende drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger ved ETIAS-
informationssystemet, den centrale 
ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-
enheder. I lyset af systemets særlige 
karakter er det hensigtsmæssigt at behandle 
indtægten som en ekstern formålsbestemt 
indtægt.

(55) De tilbagevendende drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger ved ETIAS-
informationssystemet, den centrale 
ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-
enheder bør dækkes af de indtægter, der 
genereres ved betalingen af gebyret for 
rejsetilladelser. Eventuelle overskydende 
indtægter, efter at disse omkostninger er 
dækket, bør afsættes til dækning af 
udgifter i henhold til programmer og 
foranstaltninger inden for kapitel 18 02 
(indre sikkerhed) i Unionens almindelige 
budget eller fra 1. januar 2021 under de 
efterfølgende programmer eller 
foranstaltninger. I lyset af systemets
særlige karakter er det hensigtsmæssigt at 
behandle indtægten som en ekstern 
formålsbestemt indtægt.

Begrundelse

Det bør præciseres, at ETIAS bør behandles som en prioritet, men at alle overskydende 
indtægter kan anvendes til andre formål. Retsgrundlaget bør præcisere arten af disse formål.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. ETIAS-screeningrådet mødes, når 
det er nødvendigt, og mindst to gange om 
året. Omkostningerne ved og 
tjenesteydelser til dets møder dækkes af 
Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning.

4. ETIAS-screeningrådet mødes, når 
det er nødvendigt, og mindst to gange om 
året. Omkostningerne ved og 
tjenesteydelser til dets møder dækkes af 
Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning, som derfor modtager 
passende supplerende finansiering og 
personale.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle brugeres behandling af 
personoplysninger i ETIAS-
informationssystemet må ikke føre til 
forskelsbehandling af 
tredjelandsstatsborgere på grundlag af køn, 
racemæssig eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering. Den skal fuldt ud respektere 
den menneskelige værdighed og integritet. 
Der skal tages særligt hensyn til børn, 
ældre og handicappede personer.

Alle brugeres behandling af 
personoplysninger i ETIAS-
informationssystemet må ikke føre til 
forskelsbehandling af 
tredjelandsstatsborgere på grundlag af køn, 
racemæssig eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering. Den skal fuldt ud respektere 
den menneskelige værdighed og integritet. 
Der skal tages særligt hensyn til børn, 
ældre og personer med 
funktionsnedsættelse.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det offentlige websted og 
mobilapp'en til mobiludstyr stilles til 
rådighed på alle medlemsstaternes 
officielle sprog.

3. Det offentlige websted og 
mobilapp'en til mobiludstyr stilles til 
rådighed på alle medlemsstaternes 
officielle sprog og i versioner, der er kan 
anvendes af personer med 
funktionsnedsættelse.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) om ansøgeren tilhører en af de 
kategorier af ansøgere, der er nævnt i 
artikel 16, stk. 2, litra b)-d), for hvem 
gebyret for rejsetilladelser frafaldes, og 
som vælges fra en forud fastlagt liste; i så 
fald skal ansøgeren sammen med sin 
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ansøgning indgive alle relevante 
dokumenter som bevis på, at ansøgerens 
rejseformål falder ind under en af de 
kategorier, der er fastsat i artikel 16, 
stk. 2, litra b)-d)

Begrundelse

Tilføjelsen af et spørgsmål vedrørende rejsens formål er den logiske konsekvens af 
ordførerens forslag om at ophæve gebyret for bestemte kategorier af rejsende (se 
ændringsforslag 7), der indfører nye kategorier b), c) og d), f.eks. i forbindelse med studier, 
uddannelse, videnskabelig forskning eller deltagelse i konferencer. Analysen af rejsens 
formål, for så vidt angår disse særlige kategorier, kan føre til en lidt længere behandlingstid, 
da de ledsagende dokumenter skal kontrolleres.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ansøgeren betaler et gebyr på 5
EUR for hver ansøgning om en 
rejsetilladelse.

1. Ansøgeren betaler et gebyr på 
10 EUR for hver ansøgning om en 
rejsetilladelse.

Begrundelse

En forhøjelse af gebyret til 10 EUR vil resultere i et forventet indtægtsoverskud på 305* mio. 
EUR om året (110 EUR * * mio. EUR hvis gebyret er på 5 EUR), der kan henføres til 
underfinansierede aktiviteter i EU's budget på migrations- og sikkerhedsområdet. Beløbet på 
10 EUR er tilstrækkeligt lille til at undgå en varig indvirkning på turismen, selv fra mindre 
velstående regioner. * 10 x 39 mio. rejsende = 390 mio.→ 390 mio.- 85 mio. 
(driftsomkostninger) = 305 mio. * * 5 x 39 mio. rejsende = 195 mio.→ 195 mio.- 85 mio.= 
110 mio.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Børn under 18 år fritages for 
gebyret.

2. Gebyr for rejsetilladelser opkræves 
ikke for behandling af ansøgninger fra 
personer i en af følgende kategorier:
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a) børn under 12 år

b) skoleelever, studerende, 
universitetsuddannede under 
videreuddannelse og ledsagende lærere, 
der tager ophold i studie- eller 
uddannelsesøjemed

c) forskere, der rejser i videnskabeligt 
forskningsøjemed

d) repræsentanter for 
nonprofitorganisationer i alderen op til 
25 år, der deltager i seminarer, 
konferencer, sportsarrangementer, 
kulturelle eller uddannelsesmæssige 
begivenheder tilrettelagt af 
nonprofitorganisationer.

Begrundelse

Ordføreren ønsker at sænke alderen for mindreårige, der nyder godt af en gebyrfritagelse til 
12 år, men fritagelsen for gebyr bør også gælde for andre kategorier, i analogi med de 
nuværende bestemmelser i visumkodeksen og Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 
nr. 2005/761/EF af 28. september 2005 om lettelse af medlemsstaternes udstedelse af 
ensartede visa til kortvarigt ophold til forskere fra tredjelande, som rejser inden for 
Fællesskabet med henblik på videnskabelig forskning.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis de oplysninger, ansøgeren 
har angivet i ansøgningsskemaet, 
indebærer, at der kan gives afkald på 
gebyr i henhold til artikel 16, kan den 
nationale ETIAS-enhed i den ansvarlige 
medlemsstat anmode ansøgeren om 
yderligere oplysninger eller 
dokumentation med henblik på at 
kontrollere, at ansøgeren rent faktisk 
falder ind under en af de kategorier, der 
er fritaget for gebyr til rejsetilladelse som 
fastsat i artikel 16, stk. 2, litra b)-d), og 
verificere varigheden af den aktivitet, der 
indebærer en fritagelse fra disse gebyrer.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En rejsetilladelse skal være gyldig i 
fem år eller indtil udløbet af gyldigheden af 
det rejsedokument, der blev registreret i 
forbindelse med ansøgningen, afhængigt af 
hvad der kommer først, og skal være 
gyldig på medlemsstaternes område.

2. En rejsetilladelse er gyldig i tre år
eller indtil udløbet af den aktivitet, der har 
medført fritagelsen for gebyret for 
tilladelse i medfør af artikel 16, stk. 2, 
litra b)-d), eller indtil udløbet af 
gyldigheden af det rejsedokument, der blev 
registreret i forbindelse med ansøgningen, 
afhængigt af hvad der kommer først, og 
skal være gyldig på medlemsstaternes 
område.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning tildeles 
passende midler og personale til 
varetagelse af de ansvarsområder, der er 
omtalt i artikel 65.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Europol tildeles passende midler 
og personale til udøvelsen af ansvaret, der 
er omtalt i denne artikels stk. 1-3.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostningerne i forbindelse med 
udviklingen af ETIAS-
informationssystemet, integrationen af den 
eksisterende nationale grænseinfrastruktur 
og forbindelsen til den nationale ensartede 
grænseflade samt ved at hoste den 
nationale ensartede grænseflade og 
oprettelsen af den centrale ETIAS-enhed 
og de nationale ETIAS-enheder samt 
driften af ETIAS afholdes over Den 
Europæiske Unions almindelige budget.

Omkostningerne i forbindelse med 
udviklingen af ETIAS-
informationssystemet, integrationen af den 
eksisterende nationale grænseinfrastruktur 
og forbindelsen til den nationale ensartede 
grænseflade samt ved at hoste den 
nationale ensartede grænseflade og 
oprettelsen af den centrale ETIAS-enhed 
og de nationale ETIAS-enheder samt 
driften af ETIAS skal være 
forholdsmæssigt afpasset hver 
medlemsstats administrative behov og 
afholdes over Den Europæiske Unions 
almindelige budget. Inden iværksættelse 
af en udbudsprocedure skal 
Kommissionen gennemføre en nøje 
analyse af de tekniske krav til 
integreringen i de nuværende nationale 
systemer, af ETIAS’ tekniske standarder 
og af kravene til indhold og 
tilgængeligheden af ETIAS.

Begrundelse

Digitaliseringen af grænsekontrollen er en stigende tendens på nationalt plan i EU og i 
tredjelande. Erfaringer med udvikling af andre storskala it-systemer på EU-plan såsom SIS II 
og VIS har vist, at disse initiativer oplevede stigende udgifter. Det er derfor vigtigt på forhånd 
at specificere udgifterne så nøje som muligt for at minimere risikoen for 
budgetoverskridelser.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende omkostninger dækkes ikke: udgår

a) medlemsstaternes 
projektstyringskontorer (møder, 
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tjenesterejser, kontorer)

b) hosting af nationale systemer (lokaler, 
implementering, el, køling)

c) drift af nationale systemer (operatører 
og supportaftaler)

d) tilpasningen af den eksisterende 
grænsekontrol

e) udformning, udvikling, 
implementering, drift og vedligeholdelse 
af nationale kommunikationsnetværk

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne modtager finansiel støtte 
til udgifter i forbindelse med de ansvar, 
der  er nævnt  i artikel 66. Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 78 med henblik på at 
fastlægge en sådan finansiel støtte.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indtægterne fra ETIAS udgør eksterne 
formålsbestemte indtægter, jf. artikel 21, 
stk. 4, i forordning (EU, EURATOM) nr. 
966/2012.

Indtægterne fra ETIAS udgør eksterne 
formålsbestemte indtægter, jf. artikel 21, 
stk. 4, i forordning (EU, EURATOM) 
nr. 966/2012. Eventuelle overskydende 
beløb, efter at omkostninger i forbindelse 
med udviklingen af ETIAS og de 
tilbagevendende omkostninger til drift og 
vedligeholdelse af ETIAS-
informationssystemet, den centrale 
ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-
enheder er dækket, bør afsættes til 
dækning af udgifter i henhold til 
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programmer og foranstaltninger inden for 
kapitel 18 02 (indre sikkerhed) i Unionens 
almindelige budget eller fra 1. januar 
2021 under de efterfølgende programmer 
og foranstaltninger.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest [Six months after the entry 
into force of this Regulation – OPOCE, 
please replace with the actual date] og 
derefter hver sjette måned under 
udviklingsfasen af ETIAS-
informationssystemet fremlægger eu-LISA 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om status over udviklingen af det 
centrale system, de ensartede grænseflader 
og kommunikationsinfrastrukturen mellem 
det centrale system og de ensartede 
grænseflader. Når systemet er 
færdigudviklet, skal der indsendes en 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, 
som i detaljer forklarer, hvordan målene, 
navnlig vedrørende planlægning og 
omkostninger, blev opfyldt, samt angiver 
grundene til eventuelle afvigelser.

2. Senest [Six months after the entry 
into force of this Regulation – OPOCE, 
please replace with the actual date] og 
derefter hver sjette måned under 
udviklingsfasen af ETIAS-
informationssystemet fremlægger eu-LISA 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om status over udviklingen af det 
centrale system, de ensartede grænseflader 
og kommunikationsinfrastrukturen mellem 
det centrale system og de ensartede 
grænseflader. Rapporten skal omfatte en 
oversigt over budget- og udgiftsudvikling 
med en detaljeret teknisk og økonomisk 
vurdering, præcise informationer om 
omkostningsstigninger og ændringer af 
udformningskravene og årsagerne til 
eventuelle tillæg og ændringer, samt 
oplysninger om eventuelle risici, som kan 
påvirke de samlede omkostninger ved 
systemet, der afholdes over Unionens 
almindelige budget i overensstemmelse 
med artikel 74. Når systemet er 
færdigudviklet, skal der indsendes en 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, 
som i detaljer forklarer, hvordan målene, 
navnlig vedrørende planlægning og 
omkostninger, blev opfyldt, samt angiver 
grundene til eventuelle afvigelser.

Begrundelse

Erfaringer med udvikling af andre storskala it-systemer på EU-plan såsom SIS II og VIS har 
vist, at disse initiativer ofte har store forsinkelser og omkostningsforhøjelser. For at sikre 
fuldstændig parlamentarisk kontrol og tilsyn med processen og minimere risikoen for 
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budgetoverskridelser og forsinkelser foreslås det, at eu-LISA's tilbagerapportering til 
Parlamentet og Rådet under udviklingen af ETIAS skal omfatte en obligatorisk opdatering om 
budget- og udgiftsudvikling.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tre år efter idriftsættelsen af ETIAS og 
derefter hvert fjerde år evaluerer 
Kommissionen ETIAS og fremsætter alle 
nødvendige henstillinger til Europa-
Parlamentet og Rådet. Vurderingen skal 
omfatte:

Et år efter idriftsættelsen af ETIAS og 
derefter hvert andet år evaluerer 
Kommissionen ETIAS og fremsætter alle 
nødvendige henstillinger til Europa-
Parlamentet og Rådet, herunder en 
detaljeret vurdering af deres 
budgetmæssige konsekvenser. 
Vurderingen skal omfatte:

Begrundelse

For at sikre fuld parlamentarisk kontrol, budgetkontrol og planlægning og for at gøre det 
muligt at opdage eventuelle ændringer med en budgetmæssig virkning så tidligt som muligt, 
foreslås det, at de overordnede evalueringer finder sted efter et år og derefter hvert andet år 
og indeholder en oversigt over mulige budgetmæssige konsekvenser for fremtidig drift.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de resultater, ETIAS har opnået 
under hensyntagen til dets mål, mandat og 
opgaver

a) omkostningerne og de resultater, 
ETIAS har opnået under hensyntagen til 
dets mål, mandat og opgaver

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 5 – afsnit 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) indtægter genereret af EU og 
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udgifter afholdt af EU-organer samt
medlemsstaterne.
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