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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja väljendab heameelt ettepaneku üle luua ELi reisiinfo ja -lubade süsteem 

(ETIAS), mille peamine eesmärk on teostada viisanõudest vabastatud reisijate suhtes 

julgeoleku-, rände- ja rahvaterviseriski eelhindamine eesmärgiga anda luba siseneda 

Schengeni alale. Kõnealune ettepanek on esitatud Euroopa integreeritud piirihalduse 

strateegia edasiarendamise raames ja kaotab tähtsa teabelünga seoses viisanõudest vabastatud 

reisijatega. ETIAS täiendab viisainfosüsteemi (VIS) ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise 

süsteemi (EES) ning peaks sellisena aitama tugevdada Schengeni piirikontrolli kvaliteeti, 

eelkõige maismaapiiridel, suurendades reisimise mugavust ning tugevdades võitlust 

rahvusvahelise kuritegevuse, terrorismi ja muude julgeolekuriskide vastu.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et kavandatav süsteem on tuvastatud vajadustega 

proportsionaalne ja hästi struktureeritud, keskse infosüsteemiga, mida arendab ja hooldab eu-

LISA ning haldab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiga (Frontex) lõimitud kesküksus ja 

mis on ühendatud riiklike piirivalvetaristute ning ETIASe riiklike üksustega igas 

liikmesriigis. 

Arvamuse koostaja kiidab heaks infosüsteemide kavandatud koostalitlusvõime justiits- ja 

siseküsimuste valdkonnas ning eelkõige ulatusliku ressursside jagamise riiki sisenemise ja 

riigist lahkumise süsteemiga, mis peaks võimaldama ETIASe loomisel märkimisväärset 

kulude kokkuhoidu. 

Arvamuse koostaja tuletab meelde, et ETIASe väljatöötamise kulud on hinnanguliselt 212,1 

miljonit eurot, mis peab katma süsteemi kesksete komponentide arendamise ja käitamise ning 

liikmesriikide riikliku piiritaristu lõimimise ETIASega, kusjuures aasta keskmine tegevuskulu 

(alates 2021. aastast) on hinnanguliselt 85 miljonit eurot. Ta on seisukohal, et alates 2020. 

aastast tuleks liikmesriikide tegevuskulusid toetada Sisejulgeolekufondi (ISF) raames 

rahastatavate riiklike programmide abil. Arvamuse koostaja kiidab heaks asjaolu, et ETIAS 

peaks kasutustasude kogumisest saadava tulu abil olema rahaliselt täiesti sõltumatu. Ta 

tuletab meelde, et Europol saab samuti vajalikud rahalised ja inimressursid 

järelevalvenimekirja koostamiseks ja oma andmebaaside ühendamiseks ETIASega.

Arvamuse koostaja nõustub ettepanekuga lugeda kasutustasudest saadud tulu 

sihtotstarbeliseks välistuluks, mis kantakse automaatselt järgmisse aastasse üle ning 

võimaldab kasutada võimalikku tulude ülejääki seotud kulude rahastamiseks e-piiri 

valdkonnas. Ta teeb ettepaneku suurendada reisiloa tasu 10 euroni, kuid säilitab artikli 16 

lõike 4, kus antakse komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et kohandada 

kõnealust tasu vastavalt ETIASe arendus-, lõimimis-, ühendus- ja tegevuskulude 

suurenemisele. Arvestades sellega, et alates 2020. aastast taotleb ETIASe reisiluba 

hinnanguliselt 39 miljonit inimest, peaks kasutustasu kavandatav suurenemine andma liidu 

eelarvesse olulist tulu.
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Ta teeb ka ettepaneku assigneerida tulude ülejääk, mis pärast ETIASe korduvate käitus- ja 

hoolduskulude katmist alles jääb, seotud piirikontrolli kulude rahastamiseks üldeelarve 

peatükis 18 02 (sisejulgeolek) üldeelarve või programmide või meetmete rahastamiseks 2020. 

aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku raames. 

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku langetada vanusepiiri, millest noorem taotleja ei pea tasu 

maksma, 18 aastalt 12 aastale, kuid samal ajal soovib ta tasust vabastada suurema rühma 

reisijaid, kaasa arvatud õpilased ja õpetajad, kes reisivad Schengeni alale õppimise või 

koolituse eesmärgil, teadlased ja noored vabaühenduste esindajad, sarnaselt kehtiva 

viisaeeskirja sätetele ja kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. septembri 2005. aasta 

soovitusega nr 2005/761/EÜ. Sellega seoses teeb ta ühtlasi ettepaneku muuta taotluse vormi, 

et need isikud saaksid näidata oma kuulumist ühte nimetatud kategooriatest.

Arvamusse koostaja teeb ettepaneku lühendada reisiloa kehtivusaega kolme aastani, et 

võimaldada praeguses suure riskiga julgeolekuolukorras reisijate sagedasemat kontrolli ning 

võtta arvesse taotlejate isiklikku olukorda. 

Arvamuse koostaja tuletab meelde, et ajavahemikuks 2014–2020 oli välispiiride ja viisade 

rahastamisvahendi raames ette nähtud 791 miljonit eurot rändevoogude juhtimist toetavate IT-

süsteemide väljaarendamiseks. Sellest summast 480 miljonit eurot on ette nähtud EESile ning 

210 miljonit eurot (v.a rubriigi 5 kulud) ETIASele. Arvamuse koostaja ootab, et komisjon 

esitaks viivitamata pärast kõnealuste kahe seadusandliku ettepaneku vastuvõtmist 

delegeeritud õigusakti ülejäänud 101 miljoni euro ümberjaotamiseks välispiiride ja viisade 

rahastamisvahendi raames. 

Lõpetuseks soovib arvamuse koostaja rõhutada, et peamine kulutegur pärast ETIASe täielikku 

käivitamist (alates 2021. aastast) on Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning 

välispiiride ja viisade rahastamisvahendi kulud ühtsete riiklike liideste ning riiklike 

kesküksuste käitamiseks, samuti eu-LISA ja Frontexi kulud ETIASe igapäevaseks 

ööpäevaringseks toimimiseks. Arvamuse koostaja kutsub komisjoni, eu-LISA, Frontexit ja 

liikmesriike üles tagama võimalikult suurt kulutõhusust kogu ETIASe kasutuselevõtu ja 

rakendamise käigus.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Reisiloatasudest saadav tulu tuleks 
eraldada ETIASe infosüsteemi, ETIASe 
kesküksuse ja ETIASe riiklike üksuste 
püsivate tegevus- ja hoolduskulude 
katmiseks. Süsteemi eripära tõttu on 
asjakohane käsitada seda tulu 
sihtotstarbelise välistuluna.

(55) ETIASe infosüsteemi, kesküksuse 
ja riiklike üksuste tegevuse ja hooldusega 
seotud korduvad kulud tuleks katta 
reisiloatasudest saadavast tulust. Pärast 
kõnealuste kulude katmist alles jäävad 
summad tuleks eraldada Euroopa Liidu 
üldeelarve peatüki 18 02 (sisejulgeolek) 
programmide ja meetmete raames kantud 
kulude katteks või alates 1. jaanuarist 
2021 neile järgnevate programmide või 
meetmete katteks. Süsteemi eripära tõttu 
on asjakohane käsitada seda tulu 
sihtotstarbelise välistuluna.

Selgitus

Tuleks täpsustada, et ETIASe kulud tuleks katta esmajärjekorras, kuid üle jäävat tulu võib 
kasutada muudel eesmärkidel. Õiguslikus aluses tuleks kindlaks määrata nende eesmärkide 
olemus.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. ETIASe taustakontrollinõukogu 
koguneb vajaduse korral, kuid mitte 
harvemini kui kaks korda aastas. Tema 
koosolekud korraldab ja nende kulud katab 
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet.

4. ETIASe taustakontrollinõukogu 
koguneb vajaduse korral, kuid mitte 
harvemini kui kaks korda aastas. Tema 
koosolekud korraldab ja nende kulud katab 
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet, 
kellele seetõttu eraldatakse asjakohased 
täiendavad rahalised vahendid ja töötajad.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kes kasutajatest ka ETIASe infosüsteemis 
isikuandmeid ei töötleks, ei tohi see 

Kes kasutajatest ka ETIASe infosüsteemis 
isikuandmeid ei töötleks, ei tohi see 
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põhjustada kolmandate riikide kodanike 
diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise 
päritolu, usutunnistuse või veendumuste, 
puude, vanuse ega seksuaalse sättumuse 
pärast. Sellisel töötlemisel tuleb täiel 
määral austada inimväärikust ja 
isikupuutumatust. Erilist tähelepanu tuleb 
pöörata lastele, eakatele ja puudega
inimestele.

põhjustada kolmandate riikide kodanike 
diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise 
päritolu, usutunnistuse või veendumuste, 
puude, vanuse ega seksuaalse sättumuse 
pärast. Sellisel töötlemisel tuleb täiel 
määral austada inimväärikust ja 
isikupuutumatust. Erilist tähelepanu tuleb
pöörata lastele, eakatele ja erivajadustega
inimestele.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Avalik veebisait ja 
mobiilseadmetele mõeldud 
mobiilirakendus tehakse kättesaadavaks 
kõikides liikmesriikide ametlikes keeltes.

3. Avalik veebisait ja 
mobiilseadmetele mõeldud 
mobiilirakendus tehakse kättesaadavaks 
kõikides liikmesriikide ametlikes keeltes
ning erivajadustega inimestele 
kohandatud versioonides.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) kas taotleja kuulub ühte artikli 16 
lõike 2 punktides b–d osutatud 
kategooriatest, kes kavatsetakse reisiloa 
tasust vabastada, ja mis tuleb valida 
eelnevalt kindlaks määratud loetelust; 
sellisel juhul esitab taotleja koos oma 
taotlusega kõik asjakohased dokumendid, 
et tõendada, et tema reisi eesmärk kuulub 
ühte artikli 16 lõike 2 punktides b–d 
loetletud kategooriatest.

Selgitus

Reisi eesmärki puudutava küsimuse lisamine on loogiline jätk arvamuse koostaja ettepanekule 
teatavate reisijakategooriate puhul tasust loobuda (vt muudatusettepanekut 7), võttes 
kasutusele uued kategooriad b, c ja d, näiteks õpingute, koolituse, teadustöö või 
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konverentsidel osalemise eesmärk. Reisi eesmärgi analüüsimine nende konkreetsete 
kategooriate puhul võib menetlusaega veidi pikendada, sest läbi tuleb vaadata lisatud 
dokumendid.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taotleja maksab iga taotluse 
esitamisel reisiloa eest 5eurose tasu.

1. Taotleja maksab iga taotluse 
esitamisel reisiloa eest 10eurose tasu.

Selgitus

Tasu suurendamine 10 eurole annab aastas hinnanguliselt 305* miljoni euro suuruse tulude 
ülejäägi (5eurose tasu puhul 110** miljonit eurot), mida on võimalik eraldada ELi eelarves 
alarahastatud meetmetele rände ja julgeoleku valdkonnas. 10 EUR suurune summa on 
piisavalt väike, et vältida püsivat mõju turismile, isegi vähem jõukate piirkondade puhul. * 10 
x 39 miljonit reisijat = 390 miljonit → 390 miljonit — 85 miljonit (tegevuskulud) = 305 
miljonit * * 5 x 39 miljonit reisijat = 195 miljonit → 195 miljonit — 85 miljonit = 110 
miljonit.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alla kaheksateistkümneaastaste 
laste puhul reisiloa tasu ei võeta.

2. Reisiloa tasu ei võeta taotlejalt, kes 
kuulub ühte järgmistest kategooriatest:

a) alla 12aastased lapsed;

b) kooliõpilased, üliõpilased, 
kraadiõppe üliõpilased ja nendega kaasas 
olevad õpetajad, kes viibivad riigis 
õpingute või koolituse eesmärgil;

c) teadusuuringute eesmärgil 
reisivad teadustöötajad;

d) kuni 25 aasta vanused 
mittetulundusühingute esindajad, kes 
osalevad mittetulundusühingute 
korraldatud seminaridel, konverentsidel, 
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spordi-, kultuuri- ja haridusüritustel.

Selgitus

Raportöör soovib langetada reisiloa tasust loobumise vanusepiiri 12 eluaastani, kuid tasust 
loobumine tuleks ette näha ka mitme muu kategooria puhul, analoogiliselt kehtiva 
viisaeeskirja sätetega ning vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. septembri 2005. 
aasta soovitusele nr 2005/761/EÜ (liikmesriikide poolt ühtsete lühiajaliste viisade andmise 
hõlbustamise kohta kolmandate riikide teadlastele, kes reisivad ühenduses teadusliku 
uurimistegevuse eesmärgil).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui taotleja poolt taotlusvormil 
esitatud teave osutab sellele, et artikli 16 
kohaselt võib ta reisiloa tasu maksmisest 
vabastada, võib vastutava liikmesriigi 
ETIASe riiklik üksus nõuda taotlejalt 
täiendavat teavet või dokumente, et teha 
kindlaks, et taotleja tõepoolest kuulub 
ühte artikli 16 lõike 2 punktides b–d ette 
nähtud kategooriatest, kes on reisiloa tasu 
maksmisest vabastatud, ning tasu 
maksmisest vabastamise aluseks oleva 
tegevuse kestuse kohta.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reisiluba kehtib viis aastat või kuni 
taotlemisel registreeritud reisidokumendi 
kehtivusaja lõpuni, olenevalt sellest, kumb
tähtaeg lõpeb varem, ja kehtib 
liikmesriikide territooriumil.

2. Reisiluba kehtib kolm aastat või 
kuni artikli 16 lõike 2 punktide b–d 
kohaselt reisiloa tasu maksmisest 
vabastamise aluseks oleva tegevuse lõpuni 
või kuni taotlemisel registreeritud 
reisidokumendi kehtivusaja lõpuni, 
olenevalt sellest, milline tähtaeg lõpeb 
varem, ja kehtib liikmesriikide 
territooriumil.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ametile tagatakse asjakohased rahalised 
vahendid ja töötajad artiklis 65 osutatud 
kohustuste täitmiseks.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Europolile tagatakse asjakohased 
rahalised vahendid ja töötajad käesoleva 
artikli lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
kohustuste täitmiseks.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ETIASe infosüsteemi arendamise, riigi 
olemasoleva piiritaristu lõimimise ja ühtse 
riikliku liidesega ühendamise, samuti ühtse 
riikliku liidese majutamise, ETIASe 
kesküksuse ja riiklike üksuste loomise ning 
ETIASe käitamisega seotud kulud kaetakse 
Euroopa Liidu üldeelarvest.

ETIASe infosüsteemi arendamise, riigi 
olemasoleva piiritaristu lõimimise ja ühtse 
riikliku liidesega ühendamise, samuti ühtse 
riikliku liidese majutamise, ETIASe 
kesküksuse ja riiklike üksuste loomise ning 
ETIASe käitamisega seotud kulud on 
proportsionaalsed iga liikmesriigi 
konkreetsete haldusvajadustega ja 
kaetakse Euroopa Liidu üldeelarvest. Enne 
hankemenetluse alustamist analüüsib 
komisjon üksikasjalikult kehtivate riiklike 
süsteemide lõimimiseks vajalikke tehnilisi 
nõudeid, ETIASe tehnilisi standardeid
ning süsteemi sisu ja juurdepääsetavust 
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puudutavaid nõudeid.

Selgitus

Piirikontrolli digiteerimine on ELi liikmesriikide tasandil ja kolmandates riikides kasvav 
suundumus. Kogemused muude mahukate IT-süsteemide väljatöötamisega ELi tasandil (nt 
SIS II ja VIS) on aga näidanud, et nende algatustega kaasnes kulude kasv. Seepärast on tähtis 
teha kulud eelnevalt võimalikult täpselt kindlaks, et minimeerida ülekulude ohtu.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende hulka ei kuulu järgmised kulud: välja jäetud

(a) liikmesriikide projektijuhtimiskulud 
(kohtumised, lähetused, kontoriruumid);

(b) riiklike süsteemide majutus (ruumid, 
rakendamine, elektrienergia, jahutus);

(c) riiklike süsteemide käigushoidmine 
(töötajad ja tugiteenuste lepingud);

(d) piiril teostatava kontrolli 
kohandamine;

(e) liikmesriikide sidevõrkude 
projekteerimine, arendamine, 
rakendamine, käigushoidmine ja 
hooldamine.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid saavad rahalist toetust 
artiklis 66 loetletud kohustustest 
tulenevate kulude katteks. Komisjonile 
antakse artikli 78 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte sellise 
rahalise toetuse kindlaksmääramiseks.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ETIASe tulu käsitatakse sihtotstarbelise 
välistuluna vastavalt määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 21 lõikele 4.

ETIASe tulu käsitatakse sihtotstarbelise 
välistuluna vastavalt määruse (EL, 
Euratom) nr 966/2012 artikli 21 lõikele 4. 
Pärast ETIASe arendamise ning ETIASe 
infosüsteemi, ETIASe kesküksuse ja 
ETIASe riiklike üksuste tegevuse ja 
hooldusega seotud korduvate kulude 
katmist alles jäävad summad eraldatakse 
liidu üldeelarve peatüki 18 02 
(sisejulgeolek) programmide ja meetmete 
raames kantud kulude katteks või alates 1. 
jaanuarist 2021 neile järgnevate 
programmide või meetmete katteks.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. eu-LISA esitab [kuus kuud pärast 
käesoleva määruse jõustumist –
Väljaannete Talitus: palun asendage 
tegeliku kuupäevaga] ja seejärel ETIASe 
infosüsteemi arendusetapis iga kuue kuu 
tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande, milles antakse ülevaade 
kesksüsteemi, ühtsete liideste ja 
nendevahelise sidetaristu arengu seisust. 
Pärast arendusetapi lõpuleviimist esitatakse 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruanne, milles selgitatakse üksikasjalikult 
eesmärkide, eelkõige planeerimise ja 
kuludega seotud eesmärkide saavutamist 
ning põhjendatakse võimalikke lahknevusi.

2. eu-LISA esitab [kuus kuud pärast 
käesoleva määruse jõustumist –
Väljaannete Talitus: palun asendage 
tegeliku kuupäevaga] ja seejärel ETIASe 
infosüsteemi arendusetapis iga kuue kuu 
tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande, milles antakse ülevaade 
kesksüsteemi, ühtsete liideste ja 
nendevahelise sidetaristu arengu seisust. 
Kõnealune aruanne sisaldab eelarve ja 
kulude arengu ülevaadet koos 
üksikasjaliku tehnilise ja 
finantshinnanguga ning täpse teabega 
kulude suurenemise ja kavandamisnõuete 
muudatuste kohta ning sellise 
suurenemise või muudatuste põhjusi, 
samuti teavet mis tahes riskide kohta, mis 
võivad mõjutada süsteemi kogukulusid, 
mis kaetakse liidu üldeelarvest kooskõlas 
artikliga 74. Pärast arendusetapi 
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lõpuleviimist esitatakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruanne, milles 
selgitatakse üksikasjalikult eesmärkide, 
eelkõige planeerimise ja kuludega seotud 
eesmärkide saavutamist ning 
põhjendatakse võimalikke lahknevusi.

Selgitus

Kogemused muude mahukate IT-süsteemide väljatöötamisega ELi tasandil (nt SIS II ja VIS) 
on näidanud, et nende algatustega kaasnevad pahatihti pikad viivitused ja kulude kasv. Et 
tagada protsessi täielik parlamentaarne kontroll ja järelevalve ning minimeerida ülekulude ja 
viivituste ohtu, tehakse ettepanek, et eu-LISA annaks parlamendile ja nõukogule aru ETIASe 
väljatöötamise etapis ja et aruanne hõlmaks kohustuslikku ajakohastatud teavet eelarve ja 
kulude arengu kohta.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolm aastat pärast ETIASe käivitamist ja 
seejärel iga nelja aasta tagant hindab 
komisjon ETIASe tegevust ning esitab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
vajalikud soovitused. Hindamine hõlmab 
järgmist:

Üks aasta pärast ETIASe käivitamist ja 
seejärel iga kahe aasta tagant hindab 
komisjon ETIASe tegevust ning esitab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
vajalikud soovitused, kaasa arvatud 
üksikasjaliku eelarvemõju hinnangu. 
Hindamine hõlmab järgmist:

Selgitus

Et tagada täielik parlamentaarne kontroll, eelarvekontroll ja plaanimine ning teha 
võimalikult varakult kindlaks võimalikud eelarvemõjuga muudatused, tehakse ettepanek 
korraldada hindamine ühe aasta möödudes ja seejärel iga kahe aasta järel ning lisada 
ülevaade tulevaste toimingute võimalikust eelarvemõjust.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ETIASe saavutused tema 
eesmärkide, volituste ja ülesannete 

(a) ETIASe kulud ja saavutused tema 
eesmärkide, volituste ja ülesannete 
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täitmisel; täitmisel;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 5 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) liidu saadav tulu ning liidu 
organitele ja liikmesriikidele tekkinud 
kulud.
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