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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση για τη δημιουργία ενός συστήματος 

πληροφοριών και αδειοδότησης για ταξίδια (ETIAS), με κύριο σκοπό την εκ των προτέρων 

διενέργεια μιας αξιολόγησης του κινδύνου όσον αφορά την ασφάλεια, τη μετανάστευση και 

τη δημόσια υγεία, για ταξιδιώτες απαλλαγμένους από την υποχρέωση θεώρησης, με στόχο τη 

χορήγηση άδειας για να ταξιδέψουν στο χώρο Σένγκεν. Η παρούσα πρόταση εντάσσεται στο 

πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης της ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης των συνόρων 

της ΕΕ, και κλείνει ένα σημαντικό κενό ενημέρωσης όσον αφορά ταξιδιώτες που εξαιρούνται 

από την υποχρέωση θεώρησης. Συμπληρώνοντας το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις 

(VIS) και το σύστημα καταχώρισης εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), το ETIAS θα συμβάλει στην 

ενίσχυση της ποιότητας της διασυνοριακής διαχείρισης Σένγκεν, ιδίως όσον αφορά τα 

χερσαία σύνορα, αυξάνοντας την άνεση των ταξιδιών και ενισχύοντας τον αγώνα κατά της 

διεθνούς εγκληματικότητας, της τρομοκρατίας και άλλων απειλών κατά της ασφάλειας.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης είναι της γνώμης ότι το προτεινόμενο σύστημα είναι 

ανάλογο προς τις διαπιστωθείσες ανάγκες και καλά διαρθρωμένο, με ένα κεντρικό σύστημα 

πληροφοριών που ανέπτυξε και συντηρεί ο eu-LISA, διοικείται από μια κεντρική μονάδα 

ενσωματωμένη στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (Frontex) και συνδέεται 

με τις δομές φύλαξης των εθνικών συνόρων, και τις εθνικές μονάδες ETIAS στο κάθε κράτος 

μέλος. 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει την προτεινόμενη διαλειτουργικότητα των 

συστημάτων πληροφοριών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και, 

ιδίως, τον υψηλό βαθμό κοινοχρησίας των πόρων με το ΣΕΕ, που αναμένεται να αποφέρει 

σημαντική εξοικονόμηση κόστους για το ETIAS. 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης υπενθυμίζει ότι το συνολικό κόστος ανάπτυξης του ETIAS 

εκτιμάται σε 212,1 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο καλύπτει το κόστος της ανάπτυξης και 

της λειτουργίας των κεντρικών μονάδων του ETIAS και την ενοποίηση των υφιστάμενων 

εθνικών συνοριακών υποδομών στα κράτη μέλη με το ETIAS, ενώ το μέσο ετήσιο κόστος 

λειτουργίας (από το 2021) ανέρχεται σε 85 εκατομμύρια ευρώ. Υποστηρίζει ότι, από το 2020, 

οι επιχειρησιακές δαπάνες στα κράτη μέλη θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τα εθνικά 

τους προγράμματα στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ). Επικροτεί το 

γεγονός ότι το ETIAS αναμένεται να έχει πλήρη οικονομική αυτάρκεια από την είσπραξη 

εσόδων από τέλη χρήσης. Υπενθυμίζει ότι η Ευρωπόλ διαθέτει επίσης τους απαραίτητους 

οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την ανάπτυξη του καταλόγου επιτήρησης και τη 

σύνδεση των βάσεων δεδομένων της στο ETIAS.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης συμφωνεί με την πρόταση να αντιμετωπίζονται τα έσοδα 

από επιβολή τελών ως εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, τα οποία μεταφέρονται 

αυτόματα στα επόμενα οικονομικά έτη και επιτρέπουν τη χρήση τυχόν πλεονάσματος εσόδων 

για τη χρηματοδότηση των σχετικών δαπανών στον τομέα της έξυπνης διαχείρισης των 
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συνόρων. Προτείνει την αύξηση των τελών άδειας ταξιδίου σε 10 ευρώ, αλλά υποστηρίζει τη 

διατήρηση του άρθρου 16 παράγραφος 4, που ορίζει ότι ανατίθεται στην η έκδοση 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για την προσαρμογή του ποσού του εν λόγω τέλους ανάλογα με 

την αύξηση των δαπανών ανάπτυξης, ολοκλήρωσης, σύνδεσης και κόστους λειτουργίας του 

ETIAS. Γνωρίζοντας ότι 39 εκατομμύρια άτομα ετησίως από το 2020 αναμένεται να 

υποβάλουν αίτηση για άδεια ταξιδιού (ETIAS), η προτεινόμενη αύξηση του τέλους θα 

αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό έσοδο για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.  

Προτείνει επίσης να αποδίδεται κάθε πλεονασματικό έσοδο μετά την κάλυψη των μόνιμων 

δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του ETIAS, στη χρηματοδότηση δαπανών που 

αφορούν τη διαχείριση των συνόρων στο πλαίσιο του κεφαλαίου 18 02 (εσωτερική 

ασφάλεια) του γενικού προϋπολογισμού ή των διαδόχων προγραμμάτων ή δράσεων στο 

πλαίσιο του ΠΔΠ μετά το 2020. 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει την αλλαγή της ηλικίας κάτω από την οποία ο 

αιτών δεν οφείλει να πληρώνει τέλος από δεκαοκτώ ετών στα δώδεκα έτη, αλλά συγχρόνως, 

προτείνει την απαλλαγή από το τέλος για μια ευρύτερη ομάδα ταξιδιωτών, 

συμπεριλαμβανομένων των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών που ταξιδεύουν στον χώρο 

Σένγκεν με σκοπό τις σπουδές ή την κατάρτιση, των ερευνητών και των εκπροσώπων των 

ΜΚΟ, σε αναλογία με τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα θεωρήσεων και τη σύσταση αριθ. 

2005/761/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 

2005. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνει επίσης να τροποποιηθεί το έντυπο της αίτησης 

προκειμένου να μπορούν τα εν λόγω άτομα να αιτιολογήσουν το γεγονός ότι ανήκουν σε μια 

από αυτές τις κατηγορίες.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει τη μείωση της ισχύος της άδειας ταξιδίου σε τρία 

έτη, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να επαναλαμβάνονται οι έλεγχοι στους ταξιδιώτες 

συχνότερα, στο σημερινό πλαίσιο ασφαλείας υψηλού κινδύνου, και για να λαμβάνεται υπόψη 

η εξέλιξη της προσωπικής κατάστασης των αιτούντων. 

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης υπενθυμίζει ότι, για την περίοδο 2014-2020, έχουν 

προβλεφθεί 791 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του ΤΕΑ-Σύνορα για την ανάπτυξη 

συστημάτων ΤΠ για τη στήριξη της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Από το ποσό 

αυτό, 480 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται για το ΣΕΕ και 210 εκατ. ευρώ (εξαιρουμένων 

των εξόδων του τίτλου 5) για το ETIAS. Αναμένει από την Επιτροπή να προτείνει μια 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, χωρίς καθυστέρηση, μετά τη σύναψη των δύο νομοθετικών 

προτάσεων, για την ανακατανομή του υπόλοιπου ποσού ύψους 101 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο 

του ΤΕΑ-Σύνορα. 

Τέλος, ο συντάκτης της γνωμοδότησης επιθυμεί να επισημάνει ότι ο κύριος παράγοντας 

κόστους μετά την ολοκλήρωση της σύστασης του ETIAS (από το 2021 και μετά), είναι οι 

δαπάνες στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΤΑΜΕ και ΤΕΑ για τη λειτουργία των εθνικών 

ενιαίων διεπαφών και των εθνικών κεντρικών μονάδων, καθώς και το κόστος για τους 

οργανισμούς eu-LISA και Frontex της λειτουργίας του ETIAS σε βάση 24/7. Ο συντάκτης 
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της γνωμοδότησης καλεί την Επιτροπή, τους eu-LISA και Frontex και τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομική αποδοτικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ανάπτυξης και υλοποίησης του ETIAS. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Τα έσοδα που θα προκύπτουν από 
την πληρωμή του τέλους έκδοσης των 
αδειών ταξιδίου θα πρέπει να διατίθενται 
για την κάλυψη των περιοδικών δαπανών 
λειτουργίας και συντήρησης του 
συστήματος πληροφοριών ETIAS, της 
κεντρικής μονάδας ETIAS και των 
εθνικών μονάδων ETIAS. Λόγω του 
ιδιαίτερου χαρακτήρα του συστήματος, 
κρίνεται σκόπιμο τα έσοδα αυτά να 
θεωρούνται ως εξωτερικά έσοδα για ειδικό 
προορισμό.

(55) Οι μόνιμες δαπάνες λειτουργίας 
και συντήρησης του συστήματος 
πληροφοριών ETIAS, της κεντρικής 
μονάδας ETIAS και των εθνικών 
μονάδων ETIAS θα πρέπει να 
καλύπτονται από τα έσοδα που θα 
προκύπτουν από την πληρωμή του τέλους 
έκδοσης των αδειών ταξιδίου. Τα ποσά 
που απομένουν μετά την κάλυψη των 
δαπανών αυτών, θα πρέπει να διατίθενται 
για την κάλυψη των δαπανών για 
προγράμματα και ενέργειες δυνάμει του 
κεφαλαίου 18 02 (εσωτερική ασφάλεια)
του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης 
ή, από την 1η Ιανουαρίου 2021, δυνάμει 
των επόμενων προγραμμάτων ή 
ενεργειών. Λόγω του ιδιαίτερου 
χαρακτήρα του συστήματος, κρίνεται 
σκόπιμο τα έσοδα αυτά να θεωρούνται ως 
εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι δαπάνες του ETIAS θα καλύπτονται κατά προτεραιότητα, 
αλλά ότι κάθε πλεονασματικό έσοδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς. Η νομική 
βάση θα πρέπει να προσδιορίζει τον χαρακτήρα των εν λόγω σκοπών.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το συμβούλιο διαλογής ETIAS 
συνέρχεται όταν αυτό είναι αναγκαίο και 
τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Ο 
Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής αναλαμβάνει τη 
διοργάνωση και φέρει τα έξοδα των 
συνεδριάσεων του συμβουλίου ελέγχου.

4. Το συμβούλιο διαλογής ETIAS 
συνέρχεται όταν αυτό είναι αναγκαίο και 
τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Ο 
Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής αναλαμβάνει τη 
διοργάνωση και φέρει τα έξοδα των 
συνεδριάσεων του συμβουλίου ελέγχου
και λαμβάνει, επομένως, κατάλληλη 
επιπρόσθετη χρηματοδότηση και 
προσωπικό.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο σύστημα πληροφοριών 
ETIAS από οποιονδήποτε χρήστη δεν 
συνεπάγεται σε καμία περίπτωση διάκριση 
σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών για 
λόγους φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού. Σέβεται δε πλήρως την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα 
παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με 
αναπηρία.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στο σύστημα πληροφοριών 
ETIAS από οποιονδήποτε χρήστη δεν 
συνεπάγεται σε καμία περίπτωση διάκριση 
σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών για 
λόγους φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού. Σέβεται δε πλήρως την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα 
παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με 
λειτουργική διαφορετικότητα.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο δημόσιος δικτυακός τόπος και η 
εφαρμογή για φορητές συσκευές είναι 
διαθέσιμοι σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
των κρατών μελών.

3. Ο δημόσιος δικτυακός τόπος και η 
εφαρμογή για φορητές συσκευές είναι 
διαθέσιμοι σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
των κρατών μελών, και σε εκδοχές 
κατάλληλες για χρήση από άτομα με 
λειτουργική διαφορετικότητα.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) κατά πόσο ο αιτών ανήκει σε μία 
από τις κατηγορίες των αιτούντων που 
αναφέρονται στα σημεία (β) έως (δ) του 
άρθρο 16 παράγραφος 2, για τους οποίους 
τα τέλη άδειας ταξιδίου πρέπει να 
αρθούν, να επιλέγεται από έναν 
προκαθορισμένο κατάλογο· στην 
περίπτωση αυτή, ο αιτών υποβάλλει μαζί 
με την αίτησή του οποιοδήποτε σχετικό 
έγγραφο ως απόδειξη ότι ο σκοπός του 
ταξιδίου εμπίπτει σε μία από τις 
κατηγορίες που αναφέρονται στα σημεία 
(β) έως (δ) του άρθρο 16 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη ενός ερωτήματος σχετικά με τον σκοπό του ταξιδιού είναι η λογική συνέπεια της 
πρότασης του συντάκτη της γνωμοδότησης να αίρεται η υποχρέωση καταβολής τέλους για 
συγκεκριμένες κατηγορίες ταξιδιωτών (βλ. τροπολογία 7) και να καθιερωθούν νέες κατηγορίες 
(β), (γ) και (δ)), π.χ. για λόγους σπουδών, επαγγελματικής κατάρτισης, επιστημονικής έρευνας ή 
συμμετοχής σε διασκέψεις. Η ανάλυση σχετικά με τον σκοπό του ταξιδιού για τις εν λόγω 
συγκεκριμένες κατηγορίες μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρώς μεγαλύτερο διάστημα εξέτασης των 
αιτήσεων, δεδομένου ότι απαιτείται να εξεταστούν τα συνοδευτικά έγγραφα.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε αίτηση, ο αιτών 
καταβάλλει τέλος αδείας ταξιδίου ύψους 5
EUR.

1. Για κάθε αίτηση, ο αιτών 
καταβάλλει τέλος αδείας ταξιδίου ύψους 
10 EUR.

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του τέλους σε 10 ευρώ θα οδηγήσει σε εκτιμώμενο πλεόνασμα εσόδων ύψους 305*

εκατομμυρίων ευρώ ετησίως (110 εκατομμύρια ευρώ** στην περίπτωση τέλους 5 ευρώ), που 
μπορεί να αποδοθεί σε υποχρηματοδοτούμενες δραστηριότητες στον προϋπολογισμό της ΕΕ 
στον τομέα της μετανάστευσης και της ασφάλειας. Το ποσό των 10 ευρώ είναι αρκετά μικρό 
ώστε να αποφευχθεί ο μόνιμος αντίκτυπος στον τουρισμό, ακόμη και από λιγότερο εύπορες 
περιοχές. *10 x 39 εκατομ. ταξιδιώτες = 390 εκατομμύρια → 390 εκατομμύρια - 85 
εκατομμύρια (κόστος επιχειρήσεων) = 305 εκατομμύρια ** 5 x 39 εκατομμύρια ταξιδιώτες = 
195 εκατομμύρια → 195 εκατομμύρια - 85 εκατομμύρια = 110 εκατομμύρια

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η υποχρέωση καταβολής του 
τέλους αδείας ταξιδίου αίρεται για παιδιά 
ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών.

2. Οι αιτούντες που ανήκουν σε μία 
από τις ακόλουθες κατηγορίες 
απαλλάσσονται από το τέλος αδείας 
ταξιδίου:

α) παιδιά ηλικίας κάτω των δώδεκα 
ετών·

β) μαθητές, φοιτητές, μεταπτυχιακοί 
φοιτητές και συνοδεύοντες καθηγητές οι 
οποίοι παραμένουν στη χώρα για σκοπούς 
μελέτης ή εκπαίδευσης·

γ) ερευνητές που μετακινούνται για 
σκοπούς επιστημονικής έρευνας·

δ) εκπρόσωποι μη κερδοσκοπικών 
οργανισμών έως είκοσι πέντε ετών οι 
οποίοι συμμετέχουν σε σεμινάρια, 
διασκέψεις, αθλητικές, πολιτιστικές ή 
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που 
διοργανώνουν μη κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί.
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Αιτιολόγηση

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης επιθυμεί να μειώσει το όριο ηλικίας για τους ανηλίκους που 
επωφελούνται από απαλλαγή από το τέλος, αλλά απαλλαγή θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί για 
ορισμένες άλλες κατηγορίες, κατ’ αναλογία με τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα θεωρήσεων 
και τη σύσταση αριθ. 2005/761/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
28ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη διευκόλυνση της χορήγησης από τα κράτη μέλη ενιαίων 
θεωρήσεων σύντομης διάρκειας για τους ερευνητές από τρίτες χώρες που ταξιδεύουν στην 
Ένωση με σκοπό τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όταν από τις πληροφορίες που 
παρέχει ο αιτών στο έντυπο της αίτησης 
προκύπτει ότι μπορεί να απαλλαγεί από 
το τέλος αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 
16, η εθνική μονάδα ETIAS του αρμόδιου 
κράτους μέλους μπορεί να ζητήσει 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
τεκμηρίωση από τον αιτούντα 
προκειμένου να εξακριβώσει ότι όντως 
εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες που 
απαλλάσσονται από την καταβολή του 
τέλους αδείας που ορίζονται στο άρθρο 
16 παράγραφος 2 στοιχείο β) έως δ), και 
τη διάρκεια της σχετικής 
δραστηριότητας.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η άδεια ταξιδίου ισχύει για πέντε
έτη ή μέχρι τη λήξη ισχύος του 
ταξιδιωτικού εγγράφου που καταχωρίζεται 
κατά τη διάρκεια της αίτησης, ανάλογα με 
το τι θα συμβεί πρώτο, και ισχύει για την 
επικράτεια των κρατών μελών.

2. Η άδεια ταξιδίου ισχύει για τρία
έτη ή μέχρι τη λήξη της διάρκειας της 
δραστηριότητας που οδήγησε στην 
απαλλαγή από την καταβολή του τέλους 
αδείας σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 2 στοιχεία β) έως δ) ή έως τη 
λήξη ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου 



PE606.223v02-00 10/17 AD\1133120EL.docx

EL

που καταχωρίζεται κατά τη διάρκεια της 
αίτησης, ανάλογα με το τι θα συμβεί 
πρώτο, και ισχύει για την επικράτεια των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
διαθέτει τη δέουσα χρηματοδότηση και 
στελέχωση για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο 
άρθρο 65.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Ευρωπόλ διαθέτει τη δέουσα 
χρηματοδότηση και στελέχωση για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφοι 1, 
2 και 3.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δαπάνες για την ανάπτυξη του 
συστήματος πληροφοριών ETIAS, την 
ενσωμάτωση των υφιστάμενων εθνικών 
συνοριακών υποδομών και τη σύνδεση 
στην εθνική ενιαία διεπαφή, καθώς και για 
τη φιλοξενία της εθνικής ενιαίας διεπαφής, 
της σύστασης της κεντρικής μονάδας και 

Οι δαπάνες για την ανάπτυξη του 
συστήματος πληροφοριών ETIAS, την 
ενσωμάτωση των υφιστάμενων εθνικών 
συνοριακών υποδομών και τη σύνδεση 
στην εθνική ενιαία διεπαφή, καθώς και για 
τη φιλοξενία της εθνικής ενιαίας διεπαφής, 
της σύστασης της κεντρικής μονάδας και 
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των εθνικών μονάδων ETIAS και τη 
λειτουργία του ETIAS βαρύνουν τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

των εθνικών μονάδων ETIAS και τη 
λειτουργία του ETIAS είναι αναλογικές 
προς τις επιμέρους διοικητικές ανάγκες 
κάθε κράτους μέλους και βαρύνουν τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Πριν 
ξεκινήσει η διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, η Επιτροπή εκπονεί επακριβή 
ανάλυση των τεχνικών απαιτήσεων για 
την ενοποίηση των υφιστάμενων εθνικών 
συστημάτων, των τεχνικών προτύπων 
του ETIAS, καθώς και των απαιτήσεων 
σχετικά με το περιεχόμενο και την 
προσβασιμότητα του ETIAS.

Αιτιολόγηση

Η ψηφιοποίηση των συνοριακών ελέγχων αποτελεί αυξανόμενη τάση σε εθνικό επίπεδο εντός 
της Ένωσης και σε τρίτες χώρες. Η πείρα από την ανάπτυξη άλλων συστημάτων ΤΠ μεγάλης 
κλίμακας σε επίπεδο Ένωσης, όπως τα συστήματα SIS II και VIS, κατέδειξε ότι οι 
πρωτοβουλίες αυτές επέφεραν ταχεία αύξηση του κόστους. Συνεπώς, είναι σημαντικό να 
προσδιοριστεί εκ των προτέρων το κόστος στον ακριβέστερο δυνατό βαθμό προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος υπέρβασης του κόστους.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαιρούνται οι ακόλουθες δαπάνες: διαγράφεται

α) γραφείο διαχείρισης έργου των κρατών 
μελών (συνεδριάσεις, αποστολές, 
γραφεία)·

β) φιλοξενία εθνικών συστημάτων 
(χώρος, εφαρμογή, ηλεκτρική ενέργεια, 
ψύξη)·

γ) λειτουργία εθνικών συστημάτων 
(φορείς εκμετάλλευσης και συμβάσεις 
υποστήριξης)·

δ) προσαρμογή των υφιστάμενων 
συνοριακών ελέγχων·

ε) σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή, 
λειτουργία και συντήρηση εθνικών 
δικτύων επικοινωνίας·
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
χρηματοδοτική στήριξη για τις δαπάνες 
που απορρέουν από τις αρμοδιότητες που 
απαριθμούνται στο άρθρο 66.Ανατίθεται 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 78, για τον καθορισμό της εν 
λόγω χρηματοδοτικής στήριξης.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα έσοδα που προκύπτουν από το ETIAS 
συνιστούν εξωτερικά έσοδα για ειδικό 
προορισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, 
ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 966/2012.

Τα έσοδα που προκύπτουν από το ETIAS 
συνιστούν εξωτερικά έσοδα για ειδικό 
προορισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ, 
ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 966/2012. Τα ποσά που 
απομένουν μετά την κάλυψη των 
δαπανών ανάπτυξης του ETIAS και των 
περιοδικών δαπανών που συνδέονται με 
τη λειτουργία και συντήρηση του 
συστήματος πληροφοριών του ETIAS, 
της κεντρικής μονάδας του ETIAS και 
των εθνικών μονάδων του ETIAS 
διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών 
που για προγράμματα και ενέργειες 
δυνάμει του κεφαλαίου 18 02 (Εσωτερική 
ασφάλεια) του γενικού προϋπολογισμού 
της Ένωσης ή, από την 1η Ιανουαρίου 
2021, δυνάμει των επόμενων 
προγραμμάτων ή ενεργειών.



AD\1133120EL.docx 13/17 PE606.223v02-00

EL

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως [Έξι μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού –
ΥΕΕΕΚ, να αντικατασταθεί από την 
πραγματική ημερομηνία] και, στη 
συνέχεια, ανά εξάμηνο κατά τη διάρκεια 
του σταδίου ανάπτυξης του συστήματος 
πληροφοριών του ETIAS, ο eu-LISA 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
τρέχουσα κατάσταση της ανάπτυξης του 
κεντρικού συστήματος, των ενιαίων 
διεπαφών και της υποδομής επικοινωνίας 
μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των 
ενιαίων διεπαφών. Μόλις οριστικοποιηθεί 
η ανάπτυξη, υποβάλλεται έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
στην οποία επεξηγείται λεπτομερώς πώς 
επιτεύχθηκαν οι στόχοι, ιδίως όσον αφορά 
τον σχεδιασμό και το κόστος, και 
αιτιολογούνται τυχόν αποκλίσεις.

2. Έως [Έξι μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού –
ΥΕΕΕΚ, να αντικατασταθεί από την 
πραγματική ημερομηνία] και, στη 
συνέχεια, ανά εξάμηνο κατά τη διάρκεια 
του σταδίου ανάπτυξης του συστήματος 
πληροφοριών του ETIAS, ο eu-LISA 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
τρέχουσα κατάσταση της ανάπτυξης του 
κεντρικού συστήματος, των ενιαίων 
διεπαφών και της υποδομής επικοινωνίας 
μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των 
ενιαίων διεπαφών. Η έκθεση αυτή 
περιλαμβάνει επισκόπηση των εξελίξεων 
που αφορούν τον προϋπολογισμό και το 
κόστος, με λεπτομερή τεχνική και 
χρηματοοικονομική αξιολόγηση, ακριβείς 
πληροφορίες για τις αυξήσεις κόστους και 
τις αλλαγές στις απαιτήσεις σχεδίασης 
και τους λόγους για τυχόν αυξήσεις ή 
αλλαγές, καθώς και πληροφορίες σχετικά 
με τυχόν κινδύνους που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν το συνολικό κόστος του 
συστήματος που θα επιβαρύνει τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με 
το άρθρο 74. Μόλις οριστικοποιηθεί η 
ανάπτυξη, υποβάλλεται έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
στην οποία επεξηγείται λεπτομερώς πώς 
επιτεύχθηκαν οι στόχοι, ιδίως όσον αφορά 
τον σχεδιασμό και το κόστος, και 
αιτιολογούνται τυχόν αποκλίσεις.

Αιτιολόγηση

Η πείρα από την ανάπτυξη άλλων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας σε επίπεδο ΕΕ, όπως τα 
συστήματα SIS II και VIS, αποκάλυψε ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες συχνά αντιμετώπισαν 
μεγάλες καθυστερήσεις και κλιμακούμενο κόστος. Προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης 
κοινοβουλευτικός έλεγχος και εποπτεία της διαδικασίας και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
υπερβάσεων κόστους και καθυστερήσεων, προτείνεται να περιλαμβάνεται υποχρεωτική 
ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν τον προϋπολογισμό και το κόστος στο πλαίσιο της 
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υποβολής εκθέσεων από τον eu-LISA στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξης του ETIAS.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τρία έτη μετά την έναρξη λειτουργίας του 
ETIAS και, στη συνέχεια, κάθε τέσσερα
έτη, η Επιτροπή αξιολογεί το ETIAS και 
διατυπώνει τις απαιτούμενες συστάσεις 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Η εν λόγω αξιολόγηση 
περιλαμβάνει:

Ένα έτος μετά την έναρξη λειτουργίας του 
ETIAS και, στη συνέχεια, κάθε δύο έτη, η 
Επιτροπή αξιολογεί το ETIAS και 
διατυπώνει τις απαιτούμενες συστάσεις 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, μαζί με λεπτομερή 
αξιολόγηση των δημοσιονομικών τους 
επιπτώσεων. Η εν λόγω αξιολόγηση 
περιλαμβάνει:

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος, εποπτεία και σχεδιασμός στον 
τομέα των δημοσιονομικών και να διαπιστώνονται πιθανές αλλαγές με δημοσιονομικό 
αντίκτυπο το συντομότερο δυνατό, προτείνεται η πραγματοποίηση συνολικής αξιολόγησης μετά 
την πάροδο ενός έτους και, στη συνέχεια, κάθε δύο έτη, καθώς και η ανάλυση των πιθανών 
δημοσιονομικών επιπτώσεων μελλοντικών ενεργειών.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα αποτελέσματα του ETIAS σε 
σχέση με τους στόχους, την εντολή και τα 
καθήκοντά του·

α) το κόστος και τα αποτελέσματα 
του ETIAS σε σχέση με τους στόχους, την 
εντολή και τα καθήκοντά του·

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 81 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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στ α) τα έσοδα που προκύπτουν για την 
ΕΕ και τις δαπάνες στις οποίες 
υποβάλλονται οι φορείς της ΕΕ και τα 
κράτη μέλη.
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