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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący 

ustanowienia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), 

który ma służyć głównie do przeprowadzania wstępnych ocen zagrożeń pod kątem 

bezpieczeństwa, nielegalnej migracji i zdrowia publicznego w odniesieniu do podróżnych 

zwolnionych z obowiązku wizowego, którym ma być wydane zezwolenie na wjazd do strefy 

Schengen. Wniosek jest elementem stałego rozwoju unijnej strategii zintegrowanego 

zarządzania granicą oraz rozwiązuje kwestię istotnej luki informacyjnej dotyczącej 

podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego. Jako uzupełnienie wizowego systemu 

informacyjnego (VIS) oraz systemu wjazdu/wyjazdu (EES), ETIAS powinien przyczynić się 

do poprawy jakości zarządzania granicą strefy Schengen, w szczególności granicą lądową, 

zwiększenia wygody podróżowania oraz zintensyfikowania walki z międzynarodową 

przestępczością, terroryzmem i innymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa.

Sprawozdawca jest zdania, że proponowany system jest proporcjonalny do ustalonych 

potrzeb i ma właściwą strukturę, składającą się z centralnego systemu informacyjnego –

opracowanego i obsługiwanego przez eu-LISA, zarządzanego przez jednostkę centralną 

zintegrowaną z Europejską Strażą Graniczną i Przybrzeżną (Frontex) i połączonego z 

krajowymi infrastrukturami straży granicznych – oraz jednostek krajowych ETIAS w każdym 

państwie członkowskim. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje proponowaną 

interoperacyjność systemów informacyjnych w obszarze sprawiedliwości i spraw 

wewnętrznych oraz, w szczególności, wysoki stopień wymiany zasobów z EES, co powinno 

znacznie obniżyć koszty ustanowienia ETIAS. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej przypomina, że łączny koszt utworzenia ETIAS 

oszacowano na 212,1 mln EUR, na pokrycie wydatków na utworzenie i uruchomienie 

centralnych elementów ETIAS oraz zintegrowanie z ETIAS krajowych infrastruktur 

granicznych istniejących w państwach członkowskich, natomiast średnie roczne koszty 

operacyjne (począwszy od 2021 r.) oszacowano na 85 mln EUR. Popiera on propozycję, aby 

od 2020 r. koszty operacyjne ponoszone przez państwa członkowskie były pokrywane z 

programów krajowych realizowanych w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z 

zadowoleniem przyjmuje fakt, że ETIAS ma być samowystarczalny pod względem 

finansowym, generując dochody z opłat pobieranych od użytkowników. Przypomina, że 

Europol będzie również dysponować środkami finansowymi i zasobami ludzkimi 

niezbędnymi do opracowania listy ostrzegawczej oraz połączenia jego baz danych z ETIAS.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera propozycję traktowania dochodów 

uzyskiwanych z opłat jako zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel, 

przenoszonych automatycznie na kolejne lata i umożliwiających wykorzystanie ewentualnej 

nadwyżki dochodu do finansowania powiązanych wydatków w dziedzinie inteligentnych 
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granic. Proponuje, aby zwiększyć opłatę za zezwolenie na podróż do 10 EUR, ale popiera 

proponowane w art. 16 ust. 4 uprawnienie Komisji do przyjęcia aktów delegowanych w celu 

dostosowania wysokości tej opłaty stosownie do wzrostu kosztów rozwoju, integracji, 

połączenia i eksploatacji ETIAS. Biorąc pod uwagę, że od 2020 r. zgodnie z oczekiwaniami 

39 milionów ludzi rocznie będzie ubiegać się o zezwolenie na podróż w systemie ETIAS, to 

proponowane podwyższenie opłaty powinno przynieść istotny dochód w budżecie Unii.  

Sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje również, aby ewentualna nadwyżka 

pozostała po pokryciu stałych kosztów operacyjnych i kosztów konserwacji ETIAS była 

przeznaczona na finansowanie powiązanych wydatków na zarządzanie granicami w ramach 

rozdziału 18 02 (bezpieczeństwo wewnętrzne) budżetu ogólnego lub w ramach kolejnych 

programów lub działań w WRF na okres po 2020 r. 

Ponadto proponuje obniżenie wieku uprawniającego do zwolnienia wnioskodawcy z opłaty z 

osiemnastu na dwanaście lat, ale jednocześnie chciałby, aby z opłaty zwolniono również 

osoby należące do innych kategorii podróżnych – w tym studentów i nauczycieli 

podróżujących do państw strefy Schengen w celu podjęcia studiów lub udziału w szkoleniach, 

badaczy i młodych przedstawicieli organizacji pozarządowych – zgodnie z obecnymi 

postanowieniami Unijnego kodeksu wizowego i zaleceniem 2005/761/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. W tym kontekście proponuje również 

wprowadzenie zmian w formularzu wniosku, aby umożliwić tym osobom uzasadnienie 

przynależności do jednej z tych kategorii podróżnych.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje skrócenie okresu ważności zezwolenia na 

podróż do trzech lat, aby zwiększyć częstotliwość powtórnych kontroli podróżnych w obecnej 

sytuacji wysokiego ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa oraz uwzględnić zmiany sytuacji 

osobistej wnioskodawców. 

Przypomina, że na lata 2014–2020 w instrumencie Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego –

Granice przewidziano 791 mln EUR na rozwój systemów informatycznych wspierających 

zarządzanie przepływami migracyjnymi. Z tej kwoty 480 mln EUR przewidziano na EES, a 

210 mln EUR (z wyłączeniem kosztów w ramach działu 5) na ETIAS. Oczekuje, że 

niezwłocznie po zakończeniu prac nad dwoma wnioskami ustawodawczymi Komisja 

zaproponuje akt delegowany dotyczący realokacji pozostałych 101 mln EUR w ramach 

Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Granice. 

Na koniec sprawozdawca komisji opiniodawczej pragnie zwrócić uwagę, że głównym 

źródłem kosztów po uruchomieniu systemu ETIAS (tj. od 2021 r.) będą wydatki w ramach 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

związane z eksploatacją jednolitych interfejsów krajowych i krajowych jednostek 

centralnych, a także wydatki ponoszone przez eu-LISA i Frontex na obsługę ETIAS w trybie 

24/7. Wzywa Komisję, eu-LISA, Frontex i państwa członkowskie do zapewnienia jak 

największej oszczędności kosztowej na etapie uruchamiania i wdrażania ETIAS.
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POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Dochody generowane w wyniku 
uiszczania opłat za zezwolenie na podróż 
należy przeznaczyć na pokrycie stałych 
kosztów operacyjnych i kosztów 
konserwacji systemu informacyjnego 
ETIAS, jednostki centralnej ETIAS i 
jednostek krajowych ETIAS. W świetle 
szczególnego charakteru tego systemu 
dochody te należy traktować jako 
zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel.

(55) Stałe koszty operacyjne i koszty 
konserwacji systemu informacyjnego 
ETIAS, jednostki centralnej ETIAS i 
jednostek krajowych ETIAS powinny być 
pokrywane z dochodów generowanych w 
wyniku uiszczania opłat za zezwolenie na 
podróż. Nadwyżkę pozostałą po pokryciu 
tych kosztów należy przeznaczyć na 
pokrycie wydatków ponoszonych w 
ramach programów i działań 
przewidzianych w rozdziale 18 02 
(bezpieczeństwo wewnętrzne) budżetu 
ogólnego Unii lub – od dnia 1 stycznia 
2021 r. – w ramach kolejnych programów 
lub działań. W świetle szczególnego 
charakteru tego systemu dochody te należy 
traktować jako zewnętrzne dochody 
przeznaczone na określony cel.

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że w pierwszej kolejności należy pokryć koszty związane z eksploatacją 
ETIAS, zaś nadwyżkę dochodu można wykorzystać do innych celów. W podstawie prawnej 
należy wskazać charakter tych celów.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada ds. kontroli przesiewowej 4. Rada ds. kontroli przesiewowej 
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zbiera się w razie potrzeby, a co najmniej 
dwa razy w roku. Za koszty i obsługę jej 
posiedzeń odpowiada Europejska Agencja 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

zbiera się w razie potrzeby, a co najmniej 
dwa razy w roku. Za koszty i obsługę jej 
posiedzeń odpowiada Europejska Agencja 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej, która w 
związku z tym otrzymuje odpowiednie 
dodatkowe środki finansowe i personel.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przetwarzanie danych osobowych w 
systemie informacyjnym ETIAS przez 
dowolnego użytkownika nie może 
skutkować dyskryminacją obywateli 
państw trzecich ze względu na płeć, rasę, 
pochodzenie etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną. Odbywa się ono z 
pełnym poszanowaniem godności ludzkiej 
i integralności osoby. Szczególną uwagę 
poświęca się dzieciom, osobom starszym i 
niepełnosprawnym.

Przetwarzanie danych osobowych w 
systemie informacyjnym ETIAS przez 
dowolnego użytkownika nie może 
skutkować dyskryminacją obywateli 
państw trzecich ze względu na płeć, rasę, 
pochodzenie etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną. Odbywa się ono z 
pełnym poszanowaniem godności ludzkiej 
i integralności osoby. Szczególną uwagę 
poświęca się dzieciom, osobom starszym i 
odmiennie funkcjonującym.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ogólnodostępna strona internetowa 
i aplikacja mobilna na urządzenia mobilne 
są dostępne we wszystkich językach 
urzędowych państw członkowskich.

3. Ogólnodostępna strona internetowa 
i aplikacja mobilna na urządzenia mobilne 
są dostępne we wszystkich językach 
urzędowych państw członkowskich oraz w 
wersjach przystosowanych dla osób 
odmiennie funkcjonujących.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera d a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) czy należy do jednej z kategorii 
wnioskodawców zwolnionych z opłaty za 
zezwolenie na podróż, o których mowa w 
art. 16 ust. 2 lit. b)–d), przy czym 
kategorie te można wybierać z podanego 
wykazu; w takim przypadku 
wnioskodawca przedkłada wraz z 
wnioskiem stosowne dokumenty 
potwierdzające, że jego cel podróży należy 
do jednej z kategorii określonych w art. 16 
ust. 2 lit. b)–d).

Uzasadnienie

Dodatkowe pytanie dotyczące celu podróży logicznie wynika z proponowanego przez 
sprawozdawcę zniesienia opłaty dla podróżnych należących do określonych kategorii (zob. 
poprawka nr 7 wprowadzająca nowe kategorie b)–d)), którzy podróżują np. w celu podjęcia 
studiów, udziału w szkoleniach, prowadzenia badań naukowych lub uczestniczenia w 
konferencji. Analiza celu podróży dla podróżnych należących do tych kategorii może 
spowodować nieznaczne wydłużenie czasu rozpatrywania wniosku ze względu na potrzebę 
sprawdzenia dołączonych dokumentów.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od każdego wniosku 
wnioskodawca uiszcza opłatę za 
zezwolenie na podróż w wysokości 5 EUR.

1. Od każdego wniosku 
wnioskodawca uiszcza opłatę za 
zezwolenie na podróż w wysokości 10
EUR.

Uzasadnienie

Szacuje się, że zwiększenie opłaty do 10 EUR przyniesie nadwyżkę dochodu w wysokości 305 
mln EUR rocznie (110 mln EUR** w przypadku opłaty wynoszącej 5 EUR), którą można 
przeznaczyć na niedofinansowane działania w budżecie Unii w obszarze migracji i 
bezpieczeństwa. Kwota 10 EUR jest na tyle mała, że pobieranie opłaty nie będzie miało 
trwałego wpływu na turystykę, nawet w mniej zamożnych regionach. * 10 x 39 mln 
podróżnych = 390 mln → 390 mln - 85 mln (koszty operacyjne) = 305 mln ** 5 x 39 mln 
podróżnych = 195 mln → 195 mln - 85 mln = 110 mln
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z opłaty za zezwolenie na podróż 
zwolnione są dzieci w wieku poniżej 
osiemnastu lat.

2. Z opłaty za zezwolenie na podróż 
zwolnieni są wnioskodawcy należący do 
jednej z następujących kategorii:

a) dzieci poniżej dwunastu lat;

b) uczniowie, studenci, uczestnicy 
studiów doktoranckich i towarzyszący 
nauczyciele, którzy podróżują w celu 
podjęcia studiów lub udziału w 
szkoleniach;

c) badacze podróżujący w związku z 
prowadzeniem badań naukowych;

d) przedstawiciele organizacji 
niekomercyjnych w wieku do lat 25 
uczestniczący w seminariach, 
konferencjach, imprezach sportowych, 
kulturalnych i edukacyjnych 
organizowanych przez organizacje 
niekomercyjne.

Uzasadnienie

Sprawozdawca chciałby, aby granica wieku uprawniającego do zwolnienia z opłaty została 
obniżona do 12 lat, przy czym należy przewidzieć zniesienie opłaty również dla 
wnioskodawców należących do kilku innych kategorii, zgodnie z obecnymi postanowieniami 
Unijnego kodeksu wizowego oraz zaleceniem 2005/761/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 28 września 2005 r. w celu ułatwienia wydawania przez państwa członkowskie 
jednolitych wiz krótkoterminowych dla naukowców z państw trzecich podróżujących w 
ramach Wspólnoty w celu prowadzenia badań naukowych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli z informacji podanych przez 
wnioskodawcę w formularzu wniosku 
wynika, że jest on zwolniony z opłaty za 
zezwolenie zgodnie z art. 16, jednostka 
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krajowa ETIAS w państwie członkowskim 
odpowiedzialnym za rozpatrzenie wniosku 
może zwrócić się do wnioskodawcy o 
przedstawienie dodatkowych informacji 
lub dokumentów, by sprawdzić, czy 
istotnie należy on do jednej z kategorii 
zwolnionych z opłaty za zezwolenie, 
zdefiniowanych w art. 16 ust. 2 lit. b)–d), 
oraz w jakim okresie wykonuje on 
działalność uprawniającą do zwolnienia z 
opłaty.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zezwolenie na podróż zachowuje 
ważność przez okres pięciu lat lub do 
końca okresu ważności dokumentu 
podróży zarejestrowanego podczas 
składania wniosku, w zależności od tego, 
która data jest wcześniejsza, oraz jest 
ważne na terytorium państw 
członkowskich.

2. Zezwolenie na podróż zachowuje 
ważność przez okres trzech lat lub do 
końca zakończenia działalności 
stanowiącej podstawę zwolnienia z opłat 
za wydanie zezwolenia zgodnie z art. 16 
ust. 2 lit. b)–d) lub do końca okresu 
ważności dokumentu podróży 
zarejestrowanego podczas składania 
wniosku, w zależności od tego, która data 
jest wcześniejsza, oraz jest ważne na 
terytorium państw członkowskich.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Europejska Agencja Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej dysponuje 
odpowiednimi środkami finansowymi i 
personelem w celu wykonywania 
obowiązków, o których mowa w art. 65.

Poprawka 11
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Europol dysponuje odpowiednimi 
środkami finansowymi i personelem w 
celu wykonywania obowiązków, o których 
mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty poniesione w związku z 
utworzeniem systemu informacyjnego 
ETIAS, integracją istniejącej krajowej 
infrastruktury granicznej oraz połączeniem 
z jednolitym interfejsem krajowym, a także 
koszty hostingu jednolitego interfejsu 
krajowego, ustanowienia jednostki 
centralnej i jednostek krajowych ETIAS 
oraz funkcjonowania ETIAS są pokrywane 
z budżetu ogólnego Unii.

Koszty poniesione w związku z 
utworzeniem systemu informacyjnego 
ETIAS, integracją istniejącej krajowej 
infrastruktury granicznej oraz połączeniem 
z jednolitym interfejsem krajowym, a także 
koszty hostingu jednolitego interfejsu 
krajowego, ustanowienia jednostki 
centralnej i jednostek krajowych ETIAS 
oraz funkcjonowania ETIAS są 
proporcjonalne do poszczególnych potrzeb 
administracyjnych każdego państwa 
członkowskiego i pokrywane z budżetu 
ogólnego Unii. Przed rozpoczęciem 
postępowania o udzielenie zamówienia 
Komisja przeprowadza dokładną analizę 
wymagań technicznych dotyczących 
integracji istniejących systemów 
krajowych, standardów technicznych 
ETIAS i wymogów w zakresie treści i 
dostępu do ETIAS.

Uzasadnienie

Digitalizacja kontroli granicznych jest coraz popularniejszą tendencją na poziomie krajowym 
w UE i w państwach trzecich. Doświadczenie w zakresie rozwoju wielkoskalowych systemów 
informatycznych na szczeblu UE, takich jak system SIS II i VIS, wykazało, że inicjatywy te 
doświadczyły wzrostu kosztów. Dlatego też ważne jest możliwie jak najdokładniejsze 
wyjaśnienie kosztów z wyprzedzeniem, aby zminimalizować ryzyko przekroczenia kosztów.

Poprawka 13



AD\1133120PL.docx 11/16 PE606.223v02-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłącza się następujące koszty: skreśla się

a) zarządzanie projektami państw 
członkowskich (spotkania, podróże 
służbowe, biura);

b) hosting systemów krajowych (miejsce, 
wdrażanie, energia elektryczna, 
chłodzenie);

c) funkcjonowanie systemów krajowych 
(operatorzy i umowy w zakresie wsparcia);

d) dostosowanie istniejących odpraw 
granicznych;

e) projekt, tworzenie, wdrażanie, obsługa i 
konserwacja krajowych sieci 
komunikacyjnych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie otrzymują wsparcie 
finansowe z tytułu wydatków 
poniesionych w ramach obowiązków 
wymienionych w art. 66.Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 78 w celu 
określenia takiego wsparcia finansowego.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przychody osiągane przez ETIAS stanowią 
zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 

Przychody osiągane przez ETIAS stanowią 
zewnętrzne dochody przeznaczone na 
określony cel zgodnie z art. 21 ust. 4 
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rozporządzenia (UE, EURATOM) nr 
966/2012.

rozporządzenia (UE, EURATOM) nr 
966/2012. Nadwyżka pozostała po 
pokryciu kosztów utworzenia ETIAS oraz 
stałych kosztów operacyjnych i kosztów 
konserwacji systemu informacyjnego 
ETIAS, jednostki centralnej ETIAS i 
jednostek krajowych ETIAS jest 
przeznaczana na pokrycie wydatków 
ponoszonych w ramach programów i 
działań przewidzianych w rozdziale 18 02 
(bezpieczeństwo wewnętrzne) budżetu 
ogólnego Unii lub – od dnia 1 stycznia 
2021 r. – w ramach kolejnych programów 
lub działań.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do [sześć miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia – Urząd 
Publikacji uzupełnia faktyczną datą], a 
następnie co sześć miesięcy na etapie 
tworzenia systemu informacyjnego ETIAS 
eu-LISA przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze 
stanu prac nad tworzeniem systemu 
centralnego, jednolitych interfejsów i 
infrastruktury łączności między systemem 
centralnym a jednolitymi interfejsami. Po 
zakończeniu tworzenia systemu przekazuje 
się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie zawierające szczegółowe 
wyjaśnienia dotyczące sposobu osiągnięcia 
celów, w szczególności w zakresie 
planowania i kosztów, a także zawierające 
uzasadnienie wszelkich rozbieżności.

2. Do [sześć miesięcy od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia – Urząd 
Publikacji uzupełnia faktyczną datą], a 
następnie co sześć miesięcy na etapie 
tworzenia systemu informacyjnego ETIAS 
eu-LISA przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze 
stanu prac nad tworzeniem systemu 
centralnego, jednolitych interfejsów i 
infrastruktury łączności między systemem 
centralnym a jednolitymi interfejsami. 
Sprawozdanie to zawiera wykaz zmian 
budżetu i kosztów wraz ze szczegółową 
oceną techniczną i finansową, dokładne 
informacje na temat wzrostów kosztów i 
zmian wymagań projektowych wraz z 
uzasadnieniem tych wzrostów lub zmian, 
jak również informacje na temat 
czynników ryzyka, jakie mogą mieć wpływ 
na ogólne koszty systemu pokrywane z 
budżetu ogólnego Unii zgodnie z art. 74.
Po zakończeniu tworzenia systemu 
przekazuje się Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
zawierające szczegółowe wyjaśnienia 
dotyczące sposobu osiągnięcia celów, w 
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szczególności w zakresie planowania i 
kosztów, a także zawierające uzasadnienie 
wszelkich rozbieżności.

Uzasadnienie

Doświadczenie w zakresie rozwoju innych wielkoskalowych systemów informatycznych na 
szczeblu UE, takich jak system SIS II i VIS, wykazało, że inicjatywy te często doświadczały 
znacznych opóźnień i wzrostu kosztów. W celu zapewnienia pełnej kontroli parlamentarnej i 
nadzoru nad procesem oraz zminimalizowania ryzyka przekroczenia kosztów i opóźnień 
proponuje się, by sprawozdanie przedstawione przez eu-LISA Parlamentowi i Radzie na 
etapie tworzenia ETIAS obejmowało obowiązkowe informacje na temat zmian budżetu i 
kosztów.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 5 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po upływie trzech lat od uruchomienia 
ETIAS, a następnie co cztery lata Komisja 
przeprowadza ocenę ETIAS i przedstawia 
konieczne zalecenia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Ocena obejmuje:

Po upływie roku od uruchomienia ETIAS, 
a następnie co dwa lata Komisja 
przeprowadza ocenę ETIAS i przedstawia 
konieczne zalecenia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, w tym 
szczegółową ocenę ich wpływu na budżet. 
Ocena obejmuje:

Uzasadnienie

W celu zapewnienia pełnej kontroli parlamentarnej, nadzoru budżetowego i planowania, a 
także w celu jak najszybszego wykrycia ewentualnych zmian mających wpływ na budżet 
sugeruje się, aby ogólna ocena została przeprowadzona po upływie roku, a następnie co dwa 
lata, oraz aby zawierała przegląd możliwego wpływu przyszłych działań na budżet.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rezultaty osiągnięte przez ETIAS z 
punktu widzenia jego celów, mandatu i 
zadań;

a) koszty i rezultaty osiągnięte przez 
ETIAS z punktu widzenia jego celów, 
mandatu i zadań;
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 5 – akapit 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) osiągane przychody Unii i wydatki 
ponoszone przez organy Unii, a także 
przez państwa członkowskie.
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