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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija suhtautuu myönteisesti ehdotukseen perustaa EU:n matkustustieto- ja -

lupajärjestelmä (ETIAS), jonka pääasiallisena tehtävänä on suorittaa viisumivaatimuksesta 

vapautettuihin matkustajiin liittyviä turvallisuus-, maahanmuutto- ja kansanterveysriskejä 

koskeva ennakkoarvio Schengen-alueelle matkustamista koskevan luvan myöntämistä varten. 

Tämä ehdotus liittyy EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden strategian jatkuvaan kehittämiseen, 

ja sillä poistetaan merkittävä viisumivaatimuksesta vapautettuja matkustajia koskeva 

tietoaukko. ETIAS-järjestelmä täydentää viisumitietojärjestelmää (VIS) ja 

rajanylitystietojärjestelmää (EES), ja sillä on tarkoitus myötävaikuttaa Schengen-alueen 

rajavalvonnan laadun parantamiseen erityisesti maa-alueilla, lisätä matkustusmukavuutta sekä 

vahvistaa kansainvälisen rikollisuuden, terrorismin ja muiden turvallisuusuhkien torjuntaa.

Valmistelija katsoo, että ehdotettu järjestelmä on oikeassa suhteessa todettuihin tarpeisiin ja 

rakenteeltaan asianmukainen, sillä sen keskustietojärjestelmä on eu-LISAn kehittämä ja 

ylläpitämä, sitä hallinnoi Euroopan raja- ja merivartiovirastoon (Frontex) kuuluva 

keskusyksikkö, se on yhdistetty kansallisiin rajavalvonnan infrastruktuureihin ja ETIAS-

järjestelmän kansallisia yksikköjä on joka jäsenvaltiossa.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti oikeus- ja sisäasioiden alan tietojärjestelmien ehdotettuun 

yhteentoimivuuteen ja erityisesti laajaan resurssien jakamiseen EES-järjestelmän kanssa, 

minkä ansiosta kustannuksia voidaan säästää huomattavasti ETIAS-järjestelmän perustamisen 

yhteydessä.

Valmistelija muistuttaa, että ETIAS-järjestelmän kehittämisen kokonaiskustannukset ovat 

arviolta 212,3 miljoonaa euroa, jotka kattavat ETIAS-järjestelmän keskeisten osien kehitys- ja 

käyttökulut sekä jäsenvaltioiden nykyisten kansallisten rajavalvontainfrastruktuurien 

sisällyttämisen ETIAS-järjestelmään, ja että vuotuiset toimintakustannukset ovat keskimäärin 

arviolta 85 miljoonaa euroa (vuodesta 2021 alkaen). Valmistelija kannattaa näkemystä, jonka 

mukaan jäsenvaltioissa syntyviä toimintakustannuksia olisi vuodesta 2020 tuettava sisäisen 

turvallisuuden rahastosta (ISF) rahoitetuilla jäsenvaltioiden kansallisilla ohjelmilla. 

Valmistelija pitää myönteisenä, että ETIAS-järjestelmän odotetaan olevan rahoituksellisesti 

täysin omavarainen käyttäjämaksuista saatavien tulojen ansiosta. Valmistelija palauttaa 

mieliin, että myös Europolille on osoitettava sen tarvitsemat taloudelliset ja henkilöresurssit 

seurantalistan kehittämiseksi ja sen tietokantojen liittämiseksi ETIAS-järjestelmään.

Valmistelija kannattaa ehdotusta pitää maksuista saatuja tuloja ulkoisina 

käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina, jotka siirretään automaattisesti seuraavalle vuodelle 

ja jotka mahdollistavat sen, että tulojen mahdollinen ylijäämä käytetään älykkäiden rajojen 

alalla aiheutuneiden vastaavien menojen rahoittamiseen. Valmistelija ehdottaa 

matkustuslupamaksun nostamista kymmeneen euroon, mutta pitää kiinni 16 artiklan 

4 kohdasta, jossa säädetään, että komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 

kyseisen maksun määrään tehtävistä muutoksista ETIAS-järjestelmän kehittämisestä, 
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integroimisesta, yhdistämisestä ja käyttämisestä aiheutuvien kustannusten lisääntymisen 

huomioon ottamiseksi. Kun pidetään mielessä, että vuodesta 2020 lähtien vuosittain 

39 miljoonan henkilön odotetaan hakevan ETIAS-järjestelmästä matkustuslupaa, kyseinen 

ehdotettu korotettu maksu muodostanee merkittävän tulolähteen unionin talousarviolle.

Valmistelija ehdottaa myös mahdollisten ylijäämätulojen – kun ETIAS-järjestelmän toistuvat 

toiminta- ja ylläpitokustannukset on ensin katettu – kohdistamista yleisen talousarvion luvusta 

18 02 (sisäinen turvallisuus) otettavien rajavalvontaan liittyvien vastaavien menojen tai 

vuoden 2020 jälkeiseen monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyvien jatko-ohjelmien tai -

toimien rahoittamiseen.

Valmistelija ehdottaa iän, jota ikää nuoremman hakijan ei tarvitse suorittaa maksua, 

muuttamista 18:sta 12:een, mutta samalla hän haluaa luopua maksun perimisestä laajemmalta 

matkustajajoukolta, kuten opiskelijoilta ja opettajilta, jotka matkustavat Schengen-alueelle 

opiskelua tai koulutusta varten, tutkijoilta ja nuorilta kansalaisjärjestöjen edustajilta 

viisumisäännöstön ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 28. syyskuuta 2005 antaman 

suosituksen 2005/761/EY nykyisten määräysten tarjoaman mallin mukaisesti. Hän ehdottaa 

tässä yhteydessä myös hakemuslomakkeen muuttamista siten, että edellä mainitut henkilöt 

voivat perustella kuuluvansa johonkin näistä luokista.

Valmistelija ehdottaa matkustusluvan voimassaolon lyhentämistä kolmeen vuoteen, jotta 

matkustajiin kohdistettuja tarkastuksia voidaan suorittaa useammin nykyisessä korkean riskin 

turvallisuusympäristössä ja jotta muutokset hakijoiden henkilökohtaisessa tilanteessa voidaan 

ottaa huomioon.

Valmistelija palauttaa mieliin, että ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineelle varattiin 

vuosille 2014–2020 791 miljoonaa euroa muuttovirtojen hallintaa tukevien 

tietotekniikkajärjestelmien kehittämiseksi. Tästä määrästä 480 miljoonaa euroa on tarkoitettu 

EES-järjestelmälle ja 210 miljoonaa euroa ETIAS-järjestelmälle (pois luettuina otsakkeeseen 

5 sisältyvät menot). Valmistelija odottaa komission ehdottavan viipymättä sen jälkeen, kun 

nämä kaksi lainsäädäntöehdotusta on saatu päätökseen, delegoitua säädöstä ulkorajojen ja 

viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen jäljelle jääneen 101 miljoonan euron määrän 

kohdistamiseksi uudelleen.

Valmistelija haluaa vielä huomauttaa, että suuriman menoerän sen jälkeen, kun ETIAS-

järjestelmä on saatu täyteen toimintavalmiuteen (vuonna 2021), aiheuttavat yhdenmukaisten 

kansallisten rajapintojen ja kansallisten keskusyksiköiden toimintamenot, jotka rahoitetaan 

turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) ja ISF-rahastosta, sekä 

ETIAS-järjestelmän ympärivuorokautisesta ylläpitämisestä eu-LISAlle ja Frontexille 

aiheutuvat kustannukset. Valmistelija kehottaa komissiota, eu-LISAa, Frontexia ja 

jäsenvaltioita varmistamaan mahdollisimman suuren kustannustehokkuuden ETIAS-

järjestelmän käyttöönoton ja täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa.
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TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Matkustuslupamaksuista saadut 
tulot olisi osoitettava kattamaan ETIAS-
tietojärjestelmän, ETIAS-keskusyksikön
ja kansallisten ETIAS-yksiköiden 
toistuvat toiminta- ja ylläpitokulut. 
Kyseiset tulot olisi järjestelmän 
erityisluonteen vuoksi katsottava ulkoisiksi 
käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi.

(55) ETIAS-tietojärjestelmän, ETIAS-
keskusyksikön ja kansallisten ETIAS-
yksiköiden toistuvat toiminta- ja 
ylläpitokulut olisi katettava 
matkustuslupamaksuista saaduilla 
tuloilla. Kyseisten kulujen kattamisen 
jälkeen mahdollisesti ylijääneet määrät
olisi osoitettava kattamaan unionin yleisen 
talousarvion luvun 18 02 (sisäinen 
turvallisuus) mukaisista ohjelmista ja 
toimista tai 1 päivästä tammikuuta 2021 
lähtien korvaavista ohjelmista ja toimista 
aiheutuneet menot. Kyseiset tulot olisi 
järjestelmän erityisluonteen vuoksi 
katsottava ulkoisiksi käyttötarkoitukseensa 
sidotuiksi tuloiksi.

Perustelu

Olisi todettava, että ETIAS-tietojärjestelmän kulujen kattamisen on oltava ensisijaista ja että 
mahdolliset ylijäämätulot voidaan käyttää muihin tarkoituksiin. Näiden tarkoitusten luonne 
olisi määritettävä oikeusperustassa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. ETIAS-arviointilautakunta 
kokoontuu tarvittaessa ja vähintään 
kahdesti vuodessa. Euroopan raja- ja 
merivartiovirasto vastaa sen kokousten 

4. ETIAS-arviointilautakunta 
kokoontuu tarvittaessa ja vähintään 
kahdesti vuodessa. Sen kokousten 
kustannuksista ja järjestämisestä vastaa 
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kustannuksista ja järjestämisestä. Euroopan raja- ja merivartiovirasto, jolle 
on näin ollen osoitettava riittävästi 
lisärahoitusta ja -henkilöstöä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Minkään käyttäjän toteuttama 
henkilötietojen käsittely ETIAS-
tietojärjestelmässä ei saa johtaa kolmannen 
maan kansalaisten syrjintään sukupuolen, 
rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon tai 
vakaumuksen, vamman, iän tai 
seksuaalisen suuntautumisen perusteella. 
Kyseisessä käsittelyssä on kunnioitettava 
täysimääräisesti ihmisarvoa ja 
koskemattomuutta. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä lapsiin, vanhuksiin ja 
vammaisiin.

Minkään käyttäjän toteuttama 
henkilötietojen käsittely ETIAS-
tietojärjestelmässä ei saa johtaa kolmannen 
maan kansalaisten syrjintään sukupuolen, 
rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon tai 
vakaumuksen, vamman, iän tai 
seksuaalisen suuntautumisen perusteella. 
Kyseisessä käsittelyssä on kunnioitettava 
täysimääräisesti ihmisarvoa ja 
koskemattomuutta. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä lapsiin, vanhuksiin ja 
toimintarajoitteisiin henkilöihin.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Julkisen verkkosivuston ja 
mobiililaitteille tarkoitetun 
mobiilisovelluksen on oltava saatavilla 
kaikilla jäsenvaltioiden virallisilla kielillä.

3. Julkisen verkkosivuston ja 
mobiililaitteille tarkoitetun 
mobiilisovelluksen on oltava saatavilla 
kaikilla jäsenvaltioiden virallisilla kielillä
sekä toimintarajoitteisten henkilöiden 
käyttöön soveltuvina versioina.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) kuuluuko hakija johonkin 
16 artiklan 2 kohdan b–d alakohdassa 
tarkoitetuista hakijaryhmistä, joiden 
osalta matkustuslupamaksua ei veloiteta; 
hakija voi valita ryhmän etukäteen 
vahvistetusta luettelosta; hakijan on siinä
tapauksessa toimitettava hakemuksensa 
mukana mahdolliset asiaan liittyvät 
asiakirjat todisteena siitä, että hakijan 
matkan tarkoitus liittyy johonkin 
16 artiklan 2 kohdan b–d alakohdassa 
tarkoitettuun ryhmään.

Perustelu

Matkan tarkoitusta koskevan kysymyksen lisääminen on johdonmukainen seuraus 
valmistelijan ehdotuksesta poistaa maksu tiettyjen matkustajaluokkien osalta (katso tarkistus 
7) ja ottaa käyttöön uudet b-, c- ja d-ryhmät esimerkiksi opiskelua, koulutusta, tieteellistä
tutkimusta tai konferensseihin osallistumista varten. Matkan tarkoituksen arvioiminen näiden 
erityisryhmien kohdalla saattaa johtaa käsittelyaikojen vähäiseen pitenemiseen, sillä mukana 
toimitetut asiakirjat on tarkistettava.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hakijalta veloitetaan 
matkustuslupamaksu, joka on viisi euroa 
hakemusta kohti.

1. Hakijalta veloitetaan 
matkustuslupamaksu, joka on kymmenen
euroa hakemusta kohti.

Perustelu

Maksun nostaminen kymmeneen euroon tuottaa arviolta 305 miljoonaa euroa lisätuloja 
vuosittain (110 miljoonaa euroa, jos maksun suuruus on viisi euroa) ja ne voidaan osoittaa 
EU:n talousarvioissa alirahoitetuille toimille muuttoliikkeen ja turvallisuuden alalla. 
Kymmenen euroa on riittävän pieni summa, jotta sillä ei ole pysyvää vaikutusta matkailuun 
edes vähemmän vaurailta alueilta. * 10 x 39 miljoonaa matkustajaa = 390 miljoonaa → 
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390 miljoonaa –85 miljoonaa (toimintakulut) = 305 miljoonaa * * 5 x 39 miljoonaa 
matkustajaa = 195 miljoonaa → 195 miljoonaa –85 miljoonaa = 110 miljoonaa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Alle 18-vuotiailta lapsilta ei 
veloiteta matkustuslupamaksua.

2. Matkustuslupamaksua ei veloiteta 
hakijoilta, jotka kuuluvat johonkin 
seuraavista ryhmistä:

(a) alle 12-vuotiaat lapset;

(b) koululaiset, opiskelijat, jatko-
opiskelijat ja heidän saattajinaan toimivat 
opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai 
koulutustarkoituksessa tehtäville 
matkoille;

(c) tutkijat, jotka matkustavat 
tieteellisen tutkimustyön vuoksi;

(d) voittoa tavoittelemattomien 
järjestöjen 25-vuotiaat ja sitä nuoremmat 
edustajat, jotka osallistuvat voittoa 
tavoittelemattomien järjestöjen 
järjestämiin seminaareihin, 
konferensseihin taikka urheilu-, 
kulttuuri- tai koulutustapahtumiin.

Perustelu

Valmistelija haluaa alentaa maksuttomuuden piiriin kuuluvien alaikäisten ikärajan 
kahteentoista vuoteen, mutta maksua ei pitäisi veloittaa myöskään muilta ryhmiltä noudattaen 
samaa mallia, jota sovelletaan viisumisäännöstön ja 28. syyskuuta 2005 unionissa tieteellistä 
tutkimusta varten matkustaville kolmansien maiden tutkijoille lyhytaikaiseen oleskeluun 
tarkoitettuja yhtenäisiä viisumeja koskevien jäsenvaltioiden myöntämismenettelyjen 
helpottamista koskevan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2005/761/EY nykyisten 
määräysten perusteella.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos hakija on hakemuksessaan 
ilmoittamien tietojen perusteella 
vapautettava 16 artiklassa tarkoitetun 
matkustuslupamaksun suorittamisesta, 
asianomaisen jäsenvaltion kansallinen 
ETIAS-yksikkö voi pyytää hakijaa 
toimittamaan lisätietoja tai täydentäviä 
asiakirjoja sen varmentamiseksi, että 
hakija kuuluu tosiasiallisesti johonkin 
16 artiklan 2 kohdan b–d alakohdassa 
tarkoitettuun lupamaksun suorittamisesta 
vapautettuun ryhmään, sekä vapautuksen 
perusteena käytetyn toiminnan keston 
varmentamiseksi.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Matkustusluvan on oltava 
voimassa viisi vuotta tai hakuvaiheessa
kirjatun matkustusasiakirjan voimassaolon 
päättymiseen saakka sen mukaan, kumpi 
näistä ajankohdista on aikaisempi, ja se on 
voimassa jäsenvaltioiden alueella.

2. Matkustuslupa on voimassa kolme
vuotta tai sellaisen toiminnan keston 
päättymiseen saakka, jonka vuoksi 
matkustuslupamaksuun sovelletaan 
16 artiklan 2 kohdan b–d alakohdan 
mukaista poikkeusta, tai hakemukseen
kirjatun matkustusasiakirjan voimassaolon 
päättymiseen saakka sen mukaan, kumpi 
näistä ajankohdista on aikaisempi, ja se on 
voimassa jäsenvaltioiden alueella.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan raja- ja 
merivartiovirastolla on oltava 
asianmukainen rahoitus ja henkilöstö, 
jotta se voi hoitaa sille 65 artiklassa 
asetetut tehtävät.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Europolilla on oltava 
asianmukainen rahoitus ja henkilöstö, 
jotta se voi hoitaa sille tämän artiklan 
1, 2 ja 3 kohdassa asetetut tehtävät.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

ETIAS-tietojärjestelmän kehittämisestä, 
nykyisen kansallisen rajainfrastruktuurin 
integroinnista ja liittämisestä 
yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan, 
yhdenmukaisen kansallisen rajapinnan 
ylläpidosta, ETIAS-keskusyksikön ja 
kansallisten ETIAS-yksiköiden 
perustamisesta sekä ETIAS-järjestelmän 
toiminnasta aiheutuvat kustannukset 
katetaan unionin yleisestä talousarviosta.

ETIAS-tietojärjestelmän kehittämisestä, 
nykyisen kansallisen rajainfrastruktuurin 
integroinnista ja liittämisestä 
yhdenmukaiseen kansalliseen rajapintaan, 
yhdenmukaisen kansallisen rajapinnan 
ylläpidosta, ETIAS-keskusyksikön ja 
kansallisten ETIAS-yksiköiden 
perustamisesta sekä ETIAS-järjestelmän 
toiminnasta aiheutuvat, kunkin 
jäsenvaltion yksilöllisiin hallinnollisiin 
tarpeisiin suhteutetut kustannukset 
katetaan unionin yleisestä talousarviosta. 
Ennen hankintamenettelyn 
käynnistämistä komissio teettää 
täsmällisen analyysin nykyisten 
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kansallisten järjestelmien integrointia 
koskevista teknisistä vaatimuksista, 
ETIAS-tietojärjestelmän teknisistä 
standardeista sekä ETIAS-
tietojärjestelmän sisältöä ja käytettävyyttä 
koskevista vaatimuksista.

Perustelu

Rajavalvonnan digitalisointia koskeva suuntaus on voimistumassa sekä kansallisella tasolla 
unionissa että kolmansissa maissa. EU:n tason laajojen tietotekniikkajärjestelmien (kuten SIS 
II ja VIS) kehittämisestä aiemmin saadut kokemukset osoittavat, että tällaisten aloitteiden 
kustannukset paisuvat. Siksi on tärkeää määrittää kustannukset ennalta mahdollisimman 
hyvin, jotta kyetään minimoimaan kustannusten liiallisen paisumisen riski.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Niihin eivät sisälly seuraavista aiheutuvat 
kustannukset:

Poistetaan.

(a) jäsenvaltioiden hankkeiden 
hallinnoinnista vastaava toimisto 
(kokoukset, virkamatkat, toimistotilat);

(b) kansallisten järjestelmien ylläpito 
(tilat, toteutus, sähkö, jäähdytys);

(c) kansallisten järjestelmien toiminta 
(operaattorit ja tukisopimukset);

(d) nykyisten rajatarkastusten 
mukauttaminen;

(e) kansallisten viestintäverkkojen 
suunnittelu, kehittäminen, 
täytäntöönpano, toiminta ja ylläpito.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot saavat rahoitustukea 
66 artiklassa luetelluista tehtävistä 
aiheutuvia menoja varten. Siirretään 
komissiolle valta antaa 78 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä tällaisen 
rahoitustuen määrittelemiseksi.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

ETIAS-järjestelmän tuottamat tulot ovat 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 21 
artiklan 4 kohdan mukaisia ulkoisia 
käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

ETIAS-järjestelmän tuottamat tulot ovat 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 21 
artiklan 4 kohdan mukaisia ulkoisia 
käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. 
ETIAS-tietojärjestelmän kehittämisestä 
aiheutuneiden kulujen sekä ETIAS-
tietojärjestelmän, ETIAS-keskusyksikön 
ja kansallisten ETIAS-yksiköiden 
toistuvien toiminta- ja ylläpitokulujen 
kattamisen jälkeen mahdollisesti 
ylijääneet määrät on osoitettava 
kattamaan unionin yleisen talousarvion 
luvun 18 02 (sisäinen turvallisuus) 
mukaisista ohjelmista ja toimista tai 
1 päivästä tammikuuta 2021 lähtien 
korvaavista ohjelmista ja toimista 
aiheutuneet menot.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viimeistään [kuuden kuukauden 2. Viimeistään [kuuden kuukauden 
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kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta –
julkaisutoimisto lisää oikean päivämäärän] 
ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein 
eu-LISA toimittaa ETIAS-tietojärjestelmän 
koko kehittämisvaiheen aikana Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
keskusjärjestelmän, yhdenmukaisten 
rajapintojen sekä niiden välisen 
viestintäinfrastruktuurin kehittämisen 
etenemisestä. Kun kehittämisvaihe on saatu 
päätökseen, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle on annettava kertomus, jossa 
selitetään yksityiskohtaisesti, miten 
erityisesti suunnitteluun ja kustannuksiin 
liittyvät tavoitteet on saavutettu, ja 
perustellaan mahdolliset poikkeamat 
tavoitteista.

kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta –
julkaisutoimisto lisää oikean päivämäärän] 
ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein 
eu-LISA toimittaa ETIAS-tietojärjestelmän 
koko kehittämisvaiheen aikana Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
keskusjärjestelmän, yhdenmukaisten 
rajapintojen sekä niiden välisen 
viestintäinfrastruktuurin kehittämisen 
etenemisestä. Kyseiseen kertomukseen on 
sisällytettävä katsaus talousarvion ja 
kustannusten kehittymiseen sekä 
yksityiskohtainen tekninen ja rahoitusta 
koskeva arvio, tarkat tiedot kustannusten 
noususta ja muutoksista 
suunnitteluvaatimuksissa yhdessä 
kyseisten nousujen ja muutosten syiden 
kanssa sekä tiedot mahdollisista riskeistä, 
joilla voi olla vaikutus 74 artiklan 
mukaisesti unionin yleisestä 
talousarviosta katettaviin järjestelmän 
kokonaiskustannuksiin. Kun 
kehittämisvaihe on saatu päätökseen, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle on 
annettava kertomus, jossa selitetään 
yksityiskohtaisesti, miten erityisesti 
suunnitteluun ja kustannuksiin liittyvät 
tavoitteet on saavutettu, ja perustellaan 
mahdolliset poikkeamat tavoitteista.

Perustelu

EU:n tason laajojen tietotekniikkajärjestelmien (kuten SIS II ja VIS) kehittämisestä aiemmin 
saadut kokemukset osoittavat, että usein tällaisten aloitteiden viivästykset ovat pitkiä ja niiden 
kustannukset paisuvat. Täysimittaisen parlamentaarisen valvonnan, prosessin seurattavuuden 
sekä kustannusten paisumisen ja viivästysten riskin minimoimiseksi ehdotetaan, että 
parlamentille ja neuvostolle annettavassa ETIAS-tietojärjestelmän kehittämistä koskevassa 
eu-LISAn kertomuksessa on päivitettävä tiedot talousarvion ja kustannusten kehittymisestä.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kolmen vuoden kuluttua ETIAS-
järjestelmän käyttöönotosta ja sen jälkeen 

Vuoden kuluttua ETIAS-järjestelmän 
käyttöönotosta ja sen jälkeen kahden
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neljän vuoden välein komissio arvioi 
ETIAS-järjestelmän ja antaa tarvittavat 
suositukset Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Arviointi koskee seuraavia 
seikkoja:

vuoden välein komissio arvioi ETIAS-
järjestelmän ja antaa tarvittavat suositukset 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
myös yksityiskohtaisen arvion niiden 
talousarviovaikutuksista. Arviointi koskee 
seuraavia seikkoja:

Perustelu

Jotta varmistetaan täysimittainen parlamentaarinen valvonta sekä talousarvion ja sen 
suunnittelun seuraaminen ja jotta havaitaan mahdolliset talousarvioon vaikuttavat muutokset 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ehdotetaan, että yleinen arviointi suoritetaan yhden 
vuoden kuluttua ja sen jälkeen joka toinen vuosi ja että arvion on sisällettävä katsaus tulevan 
toiminnan mahdollisiin talousarviovaikutuksiin.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ETIAS-järjestelmällä saavutettuja 
tuloksia sen tavoitteet, toimeksianto ja 
tehtävät huomioon ottaen;

(a) ETIAS-järjestelmän kustannuksia 
ja sillä saavutettuja tuloksia sen tavoitteet, 
toimeksianto ja tehtävät huomioon ottaen;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) unionille tuotettuja tuloja sekä 
unionin elimille ja jäsenvaltioille 
aiheutuneita menoja.
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