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LÜHISELGITUS

Parlament on teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) väljatöötamisel esinenud 
viivitusi korduvalt hukka mõistnud. Näiteks tegi parlament seda 22. oktoobril 2009, kui võttis 
vastu resolutsiooni teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi ja viisainfosüsteemi edenemise 
kohta.

Komisjoni 2009. aasta oktoobris avaldatud SIS II väljatöötamist käsitlevas arenguaruandes 
öeldakse, et kaks süsteemi SIS II vaheetapi testi on kavandatud 2009. aasta neljandasse 
kvartalisse ja 2010. aasta suvele. Nõukogu 4.–5. juuni 2009. aasta järeldustes nõutakse 
esmatähtsana praeguse SIS II projekti jätkamist, kuid koostatud on ka varuplaan (SIS 1+RE).
Kui üks vaheetapi testidest peaks ebaõnnestuma, palub nõukogu komisjonil projekt peatada 
(nn giljotiinklausel) ja minna üle alternatiivsele tehnilisele lahendusele SIS 1+RE, välja 
arvatud juhul, kui nõukogu otsustab kvalifitseeritud häälteenamusega sellise toimimisviisi 
vastu. Nimetatud nõukogu istungil kinnitati, et alternatiivne süsteem SIS 1+RE on tehniliselt 
teostatav. Eelmainitud põhjustel esitas komisjon uued ettepanekud (KOM(2009)0508 ja 
KOM(2010)0015), millega muudetakse kaht õigusakti, mis käsitlevad migratsiooni süsteemist 
SIS 1+ teise põlvkonna süsteemi SIS II.

30. juuniks 2010 ei suudeta luua migratsiooniks vajalikke tingimusi ning ka migratsiooni ei 
suudeta 2011. aasta neljandaks kvartaliks lõpule viia. Selleks et süsteem SIS II määruse (EÜ) 
nr 1987/2006 ja otsuse 2007/533/JSK kohaselt kasutusele võtta ning juhul kui testidest selgub 
SIS II ebaõnnestumine, tuleks määratleda alternatiivne lahendus ja selle finantsmõjust kõiki 
osalisi teavitada võimalikult kiiresti.
Teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi väljatöötamise ning SIS II kesksüsteemi ja 
sideinfrastruktuuri sisseseadmise, testimise, migratsiooni, toimimise ja hooldusega seotud 
kulud kaetakse Euroopa Liidu üldeelarvest. Riiklike süsteemide väljatöötamise, 
sisseseadmise, testimise, migratsiooni, toimimise ja hooldusega seotud kulud kannab 
asjaomane liikmesriik. Programmi üldjuhtimise nõukogu kulud kaetakse 2013. aastani 
eraldatud vahenditest.

Alates 2002. aastast on üksnes migratsioonivahendi väljatöötamisele kulutatud 48,5 miljonit 
eurot, millele lisanduvad tegevuskulud 33 miljoni euro ulatuses. Selle aja jooksul on 
tööettevõtja lepingujärgseid kohustusi korduvalt täitmata jätnud ja testid näitavad, et süsteem 
ei tööta korralikult. See seab SIS II üldise tehnilise teostatavuse kahtluse alla. Lisaks sai 
tööettevõtja 2009. aastal 1,93 miljonit eurot süsteemi testimiseks, kusjuures konsortsiumile 
määratud trahvid, mis ulatusid toimimise testimise lepingulise etapi lõpus 2009. aasta 
septembris 390 000 euroni, on arvetega tasaarvestatud. Esimeseks vaheetapi testiks 2010.
jaanuaris anti täiendavalt 1,26 miljonit eurot. Need lisakulud ning võimalikud 
lisainvesteeringud, mis on vajalikud juhul, kui migratsioon süsteemi SIS II ebaõnnestub ja 
soovitatakse alternatiivset lahendust, nõuavad rangemat eelarvekontrolli.

Arvestades ka majanduskriisist tulenevaid suuri eelarvepiiranguid nii liikmesriikidele kui ka 
liidule endale ning vältimaks edaspidi asjatute kulutuste tegemist, nõutakse erilist rangust 
assigneeringute kasutamisel süsteemi puhul, mis ei ole seni saavutanud nõutavat kvaliteeti.
Arvamuse koostaja soovitab parlamendil kasutada oma õigust jätta reservi vahendid, mis 
eraldatakse migratsiooniks süsteemi SIS II, kuni testimine on õnnestunud ja on tehtud 
põhjalik audit, et tagada ning säilitada vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal kõrge 
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turvalisuse tase. Eespool esitatut arvesse võttes on esitatud alljärgnevad 
muudatusettepanekud.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 a. Vaatamata sellele, et nõukogu 
käsitleb lahendust SIS 1+RE 
varuplaanina SIS II ebaõnnestumise 
korral, on Euroopa Parlamendil 
kaasseadusandjana teise põlvkonna 
Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomisel 
(määrus (EÜ) nr 1987/20061) ja 
eelarvepädeva institutsioonina õigus jätta 
SIS II väljatöötamiseks 2011. aasta 
eelarve raames eraldatavad vahendid 
reservi, et tagada parlamendi täielik 
kontroll ja järelevalve protsessi üle.
_______________
1 ELT L 381, 28.12.2006, lk 4.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) 30. juuniks 2010 ei suudeta luua 
migreerumiseks vajalikke tingimusi.
Selleks et SIS II määruse (EÜ) nr 
1987/2006 ja otsuse 2007/533/JSK 
kohaselt kasutusele võtta, peavad määrus 
(EÜ) nr 1104/2008 ja otsus 2008/839/JSK 
kehtima migreerumise lõpuleviimiseni.

(3) 30. juuniks 2010 ei suudeta luua 
migreerumiseks vajalikke tingimusi.
Selleks et SIS II määruse (EÜ) nr 
1987/2006 ja otsuse 2007/533/JSK 
kohaselt kasutusele võtta, peavad määrus 
(EÜ) nr 1104/2008 ja otsus 2008/839/JSK 
kehtima migreerumise lõpuleviimiseni. Kui 
testimisest selgub, et praegune SIS II 
projekt on ebaõnnestunud, tuleks välja 
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töötada alternatiivne tehniline lahendus 
ning selle finantsmõjust tuleks kõiki 
osalisi teavitada. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Vastu tuleks võtta SIS II funktsioonide 
väljatöötamise tehniline varukava. Sellest 
tulenevalt tuleks kohandada migratsiooniks 
vajaliku arhitektuuri tehnilisi komponente
ja näha ette veel üks tehniline lahendus 
keskse SIS II arendamiseks.

(6) Käesolev määrus peaks võimaldama 
üleminekut võimalikele alternatiivsetele 
tehnilistele lahendustele juhul, kui 
praegust SIS II projekti ei saa edukalt 
rakendada. Tuleks kohandada 
migratsiooniks vajaliku arhitektuuri 
tehniliste komponentide kirjeldust ja näha 
ette alternatiivne tehniline lahendus keskse 
SIS II arendamiseks. Kõik alternatiivsed 
lahendused peaksid olema kulutasuvad 
ning neid tuleks rakendada vastavalt 
selgele ja mõistlikule ajakavale. Komisjon 
peaks esitama põhjaliku hinnangulise 
eelarve kulude kohta, mis on seotud 
alternatiivse tehnilise lahenduse 
õigeaegse kasutuselevõtuga. 

Selgitus

Migratsioonivahendite praegusel läbivaatamisel tuleks arvestada asjaoluga, et SIS II 
testimine ei ole veel edukalt lõpule viidud ja et nõukogu käsitleb lahendust SIS 1+RE kui 
varuplaani. Vaheetapi testide negatiivse tulemuse korral peab saama kiiresti üle minna 
alternatiivsele lahendusele, mille majanduslik efektiivsus on tõestatud, viitmata aega 
õigusliku raamistiku veelkordse läbivaatamisega.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Otsus 2008/839/JSK
Artikkel 17a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhtnõukokku kuulub kuni kümme 2. Juhtnõukokku kuulub kuni kümme 
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eksperti. Nõukogus tegutsevad 
liikmesriigid nimetavad kuni kaheksa 
eksperti ja sama palju asendajaid.
Komisjoni asjaomase peadirektoraadi 
peadirektor määrab komisjoni ametnike 
seast kaks eksperti ja kaks asendajat.
Juhtnõukogu koosolekutel võivad osaleda 
teised komisjoni ametnikud, kes tunnevad 
menetluse vastu huvi.

eksperti. Nõukogus tegutsevad 
liikmesriigid nimetavad kuni kaheksa 
eksperti ja sama palju asendajaid.
Komisjoni asjaomase peadirektoraadi 
peadirektor määrab komisjoni ametnike 
seast kaks eksperti ja kaks asendajat.
Juhtnõukogu koosolekutel võivad osaleda 
teised komisjoni ametnikud, kes tunnevad 
menetluse vastu huvi. Juhtnõukogu 
koosolekutel võivad osaleda ka huvitatud 
Euroopa Parlamendi liikmed või 
asjaomaste poliitikaosakondade 
ametnikud.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Otsus 2008/839/JSK
Artikkel 17a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Juhtnõukogu kodukorra koostab 
juhtnõukogu ise. See jõustub pärast 
heakskiitva arvamuse saamist komisjoni 
asjaomase peadirektoraadi peadirektorilt.

5. Juhtnõukogu kodukorra koostab 
juhtnõukogu ise. See jõustub pärast 
heakskiitva arvamuse saamist komisjoni 
asjaomase peadirektoraadi peadirektorilt.
Juhtnõukogu kodukord sisaldab 
kohustust avaldada korrapäraselt 
aruandeid ning edastada need aruanded 
Euroopa Parlamendile, et tagada 
parlamendi poolne täielik kontroll ja 
järelevalve.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Otsus 2008/839/JSK
Artikkel 17a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ilma et see piiraks artikli 15 lõike 2 
kohaldamist, kaetakse Euroopa Liidu 
üldeelarvest need juhtnõukogu tegevusest 

6. Ilma et see piiraks artikli 15 lõike 2 
kohaldamist, kaetakse Euroopa Liidu 
üldeelarvest need juhtnõukogu tegevusest 
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tulenevad haldus- ja reisikulud, mida ei 
kaeta muudest allikatest. Nõukogus 
tegutsevad liikmesriikide nimetatud 
juhtnõukogu ekspertide ja käesoleva artikli 
lõike 3 alusel kutsutud ekspertide 
juhtnõukogu tegevuses osalemisega seotud 
reisikulude suhtes kohaldatakse komisjoni 
eeskirju väljastpoolt komisjoni 
koosolekutel osalema kutsutud ekspertide 
kulude hüvitamise kohta.

tulenevad haldus- ja reisikulud, mida ei 
kaeta muudest allikatest. Nõukogus 
tegutsevate liikmesriikide nimetatud 
juhtnõukogu ekspertide ja käesoleva artikli 
lõike 3 alusel kutsutud ekspertide 
juhtnõukogu tegevuses osalemisega seotud 
reisikulude suhtes kohaldatakse komisjoni 
eeskirju väljastpoolt komisjoni 
koosolekutel osalema kutsutud ekspertide 
kulude hüvitamise kohta. Juhtnõukogu 
koosolekute korraldamise kulude 
katmiseks kasutatakse 2010.–2013. aasta 
finantsplaneeringus teise põlvkonna 
Schengeni infosüsteemile (SIS II) 
eraldatud assigneeringuid.
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