
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 799/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 24ης Ιουλίου 2014 

σχετικά με τον καθορισμό υποδειγμάτων για τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις εφαρμογής σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον 
καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο 
για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκλη

ματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 
2014, σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο 
για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της 
διαχείρισης κρίσεων (1), και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφος 8, 

Αφού ζήτησε τη γνώμη της επιτροπής ταμείων ασύλου, μετανάστευσης και ενσωμάτωσης και εσωτερικής ασφάλειας που συγκρο
τήθηκε δυνάμει του άρθρου 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 514/2014, καθώς και οι ειδικοί κανονισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του εν 
λόγω κανονισμού, αποτελούν πλαίσιο της ενωσιακής χρηματοδότησης που προορίζεται να στηρίξει την ανάπτυξη στον 
τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. 

(2)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 514/2014 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή κάθε εθνικού προγράμματος. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να υποβάλουν τελική έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων τους έως το τέλος του 2023. Για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφο
ρίες που διαβιβάζονται στην Επιτροπή είναι συνεκτικές και συγκρίσιμες, είναι απαραίτητο να καταρτιστεί υπόδειγμα για 
τις ετήσιες και τις τελικές εκθέσεις εφαρμογής. 

(3)  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και να μην 
καθυστερήσει η έγκριση των εθνικών προγραμμάτων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(4) Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεσμεύονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και, κατά συνέπεια, δεσμεύο
νται από τον παρόντα κανονισμό. 

(5)  Η Δανία δεν δεσμεύεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 ούτε από τον παρόντα κανονισμό. 

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής «ταμείων ασύλου, μετα
νάστευσης και ενσωμάτωσης και εσωτερικής ασφάλειας», 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Υποδείγματα για τις εκθέσεις εφαρμογής 

Το υπόδειγμα για τις ετήσιες και τις τελικές εκθέσεις εφαρμογής περιλαμβάνεται στο παράρτημα. 

Οι εν λόγω εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων που θεσπίζεται 
δυνάμει του άρθρου 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 802/2014 της Επιτροπής (2). 
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(1) ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 112. 
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 802/2014 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό υποδειγμάτων για τις ετήσιες 

και τελικές εκθέσεις εφαρμογής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της 
αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων (βλέπε σελίδα 22 της παρούσας 
Επίσημης Εφημερίδας). 



Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τις Συνθήκες. 

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2014. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
José Manuel BARROSO  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1 

Στόχοι του προγράμματος [άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014] 

Ειδικός στόχος (όπως ορίζεται στους ειδικούς κανονισμούς): να συνοψίσετε την πρόοδο που σημειώθηκε για την εφαρμογή 
της στρατηγικής και για την επίτευξη των εθνικών στόχων κατά το οικονομικό έτος. 

Να αναφέρετε τυχόν αλλαγές της στρατηγικής ή των εθνικών στόχων καθώς και τυχόν παράγοντες που ενδέχεται να οδηγήσουν 
σε αλλαγές στο μέλλον. 

Να παραθέσετε κάθε σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει τις επιδόσεις του εθνικού προγράμματος. 

Εθνικός στόχος: να παραθέσετε τις κύριες δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν και διεξήχθησαν κατά το οικονομικό έτος, καθώς 
και τα επιτεύγματα και τα προβλήματα που επισημάνθηκαν (και επιλύθηκαν). 

Ειδική δράσης (όπως ορίζεται στους ειδικούς κανονισμούς): να παραθέσετε τις κύριες δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν και 
διεξήχθησαν κατά το οικονομικό έτος, καθώς και τα επιτεύγματα και τα προβλήματα που επισημάνθηκαν (και επιλύθηκαν). 

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στις θέσεις πρέπει να είναι αυτοτελείς και δεν μπορούν να παραπέμπουν σε πληροφορίες σε 
συνημμένα έγγραφα, ούτε να περιέχουν υπερσυνδέσμους. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ N: τίτλος  

Εθνικός στόχος n: τίτλος  

Ειδική δράση n: τίτλος   

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Να αναφέρετε τυχόν αλλαγές στον ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα όπως ορίζεται στο εθνικό πρόγραμμα. 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα  

Ονομασία της 
δράσης 

Έναρξη του 
προγραμματισμού Έναρξη εφαρμογής Κλείσιμο 

Ειδικός στόχος n: τίτλος 

Εθνικός στόχος n:              

ΤΜΗΜΑ 2 

Ειδικές περιπτώσεις 

Παροχή αποτελεσμάτων (αριθμών για κάθε κατηγορία) της διαδικασίας ανάληψης δεσμεύσεων 

Δεσμευτικό σχέδιο 

Κατηγορίες Περίοδος δέσμευσης Περίοδος δέσμευσης Περίοδος δέσμευσης     

Σύνολο     
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ΤΜΗΜΑ 3 

Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 514/2014] 

Παροχή δεδομένων για κάθε δείκτη σχετικά με το αντίστοιχο οικονομικό έτος. 

Αναγνωρισ
τικός 

δείκτης 
(ID) 

Περιγραφή 
δεικτών 

Μονάδα 
μέτρησης Τιμή βάσης Τιμή στόχος Πηγή 

στοιχείων 
Οικονομικό 

έτος n 
Οικονομικό 
έτος n + 1 

Σωρευτικό 
σύνολο 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: n: τίτλος                             

Να εξηγήσετε κάθε ένδειξη που ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην επίτευξη των στόχων, και ειδικότερα να εμποδίσει 
την πρόοδο.   

Για κάθε οικονομικό έτος, μπορεί να επισυνάπτεται έγγραφο που να εξηγεί τη σημαντική έλλειψη προόδου ή το ενδεχόμενο 
υπέρβασης του στόχου από έναν ή περισσότερους δείκτες. 

ΤΜΗΜΑ 4 

Πλαίσιο για την εφαρμογή του προγράμματος από το κράτος μέλος 

4.1.  Επιτροπή παρακολούθησης [άρθρο 12 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014] 

Παροχή καταλόγου των κυριότερων αποφάσεων που ελήφθησαν και των ζητημάτων που εκκρεμούν ενώπιον της επιτροπής 
παρακολούθησης.   

4.2.  Κοινοί δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης [άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 514/2014] 

Μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης που έλαβε η αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για τη 
συλλογή δεδομένων, των δραστηριοτήτων αξιολόγησης, των δυσχερειών που προέκυψαν και των μέτρων που ελήφθησαν 
για την αντιμετώπισή τους.   

4.3.  Εμπλοκή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του εθνικού προγράμματος [άρθρο 12 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014] 

Παραθέσατε σύντομη περιγραφή των κυριότερων συνεισφορών των εταίρων καθώς και των γνωμών που διατύπωσαν οι 
τελευταίοι κατά το οικονομικό έτος.   

4.4.  Ενημέρωση και δημοσιότητα [άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014] 

Να παράσχετε σύνδεσμο προς τον δικτυακό τόπο του προγράμματος. 

Να παράσχετε κατάλογο των κυριότερων δραστηριοτήτων ενημέρωσης και δημοσιότητας που πραγματοποιήθηκαν κατά το 
οικονομικό έτος. Είναι σκόπιμο να επισυνάπτονται δείγματα ενημερωτικού υλικού.   
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4.5. Συμπληρωματικότητα με άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης [άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και άρθρο 14 παρά
γραφος 5 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014] 

Περιγράψτε συνοπτικά τις κύριες δράσεις και διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν για να εξασφαλισθεί ο συντονισμός 
με άλλα μέσα της Ένωσης και, συγκεκριμένα, τα ακόλουθα: 

—  Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την αγροτική ανάπτυξη, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας), 

—  Άλλα ταμεία ή προγράμματα της ΕΕ (π.χ. το πρόγραμμα διά βίου μάθησης, το πρόγραμμα «Πολιτισμός», το πρόγραμμα 
«Νεολαία σε δράση»), 

— Μέσα εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ (π.χ. μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας, ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας και εται
ρικής σχέσης, μηχανισμός σταθερότητας), όσον αφορά τις δράσεις στις ή σε σχέση με τις τρίτες χώρες.   

4.6.  Απευθείας ανάθεση 

Να παράσχετε αιτιολόγηση για κάθε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε απευθείας ανάθεση.   

ΤΜΗΜΑ 5 

Η δημοσιονομική έκθεση [άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014] 

5.1.  Δημοσιονομική έκθεση ανά ειδικό στόχο 

Πίνακας 

(σε ευρώ) 

Ειδικός στόχος: τίτλος n 

Εθνικός στόχος n  

Υποσύνολο εθνικών στόχων  

Ειδική δράση n  

Σύνολο 1 SO  

Εθνικός στόχος n + 1  

Υποσύνολο εθνικών στόχων  

Ειδική δράση n + 1  

Σύνολο n  

Ειδικές περιπτώσεις  

Σύνολο ειδικών περιπτώσεων  

Τεχνική βοήθεια: 
[Μέγιστο = κατ' αποκοπή ποσό + (συνολικό κονδύλιο) * 5 ή 5,5 % σύμφωνα 
με τους ειδικούς κανονισμούς]  

ΣΥΝΟΛΟ   

Εφαρμογή του σχεδίου χρηματοδότησης του εθνικού προγράμματος που αναφέρει τη συνολική συνεισφορά της ΕΕ για 
κάθε οικονομικό έτος 
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5.2.  Σχέδιο χρηματοδότησης ανά οικονομικό έτος 

Πίνακας 

(σε ευρώ) 

ΕΤΟΣ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 

Σύνολο προγραμ.         

Σύνολο των υποχρεώ
σεων          

5.3.  Αιτιολόγηση οποιασδήποτε παρέκκλισης από τα ελάχιστα ποσοστά που καθορίζονται στον ειδικό κανονισμό. 

[Απαιτείται μόνον εάν η κατάσταση δεν είναι ίδια όπως στο εγκεκριμένο εθνικό πρόγραμμα, άρθρο 14 παράγραφος 5 στοι
χείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.] 

Να παράσχετε λεπτομερείς εξηγήσεις για την παρέκκλιση από τα ελάχιστα ποσοστά, όπως ορίζεται στους ειδικούς κανονι
σμούς.    
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