Euroopan tilintarkastustuomioistuimen
vuosikertomus varainhoitovuodelta
2019 – Sanasto
Termi

Selitys

Alv-kanta / alv-varojen keräämisaste

Kunkin jäsenvaltion alvmääräytymisperusteeseen sovellettava
prosenttiosuus arvonlisäveroon
perustuvien omien varojen laskemiseksi.

Alv-määräytymisperuste

Niiden tavaroiden ja palvelujen
kokonaisarvo, joihin arvonlisäveroa
sovelletaan.

Alv-varauma

Varauma, joka koskee jäsenvaltion alvperusteisten omien varojen laskentaa.

Arachne-tietokanta

Tiedonlouhintaväline, jonka komissio on
kehittänyt tukemaan hallintoviranomaisia
ERI-rahastojen hallinnoinnissa ja
johtamisessa.

Arvioitu virhetaso

Edustavan tapahtumaotoksen
tarkastukseen perustuva tilastollinen
arvio perusjoukkoon vaikuttavasta
virhetasosta.

Arvonlisävero (alv)

Hyödykkeiden tuottamisesta ja jakelusta
sekä palveluiden tarjoamisesta perittävä
välillinen kulutusvero, jonka
loppukäyttäjä viime kädessä maksaa.

Arvonlisäveroon (alv) perustuvat omat
varat

EU:n omat varat, jotka koostuvat kunkin
jäsenvaltion kantaman alv:n määritellystä
osuudesta (verokanta).

Avustus

Edunsaajalle EU:n talousarviosta
tukikelpoisen hankkeen tai ohjelman
täytäntöönpanoa varten suoritettu
maksu, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Bêkou-erityisrahasto

Unionin erityisrahasto Keski-Afrikan
tasavallan vakauttamisen ja
jälleenrakentamisen tukemiseksi.
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BKTL-luettelo

Luettelo BKTL:n laskennassa käytetyistä
menettelyistä, tilastoista ja muista
tekijöistä.

BKTL-varaumat

Varauma, joka koskee jäsenvaltion BKTLperusteisten omien varojen laskentaa.

Bruttokansantulo (BKTL)

Kotimaasta ja ulkomailta saataviin
tuloihin perustuva maan vaurauden
vakiomitta.

Budjettituki

EU:n avun suora siirto kumppanimaan
valtionkassaan tietyin ehdoin.

Budjettivallan käyttäjä

Termi, jolla viitataan Euroopan
parlamenttiin ja Euroopan unionin
neuvostoon, kun ne käyttävät
päätäntävaltaansa EU:n talousarviota
koskevissa asioissa.

Edunsaaja

EU:n talousarviosta avustusta tai lainaa
saava luonnollinen tai oikeushenkilö.

Edustava tilastollinen otanta

Tilastollisten menetelmien soveltaminen
sellaisen otoksen poimintaan, joka
kuvastaa sen perusjoukon ominaisuuksia,
josta otos on poimittu.

Edustava virhetaso

Tilastollinen arvio perusjoukkoon
vaikuttavasta virheestä. Arvion pohjana
on perusjoukosta poimittuun edustavaan
otokseen kuuluvien tapahtumien testaus.

Ehdollinen velka

Mahdollinen maksuvelvollisuus, jonka
syntyminen riippuu jonkin tulevan
tapahtuman lopputuloksesta.

EIP:n ulkoinen lainanantovaltuus

EU:n EIP:lle antama valtuutus osallistua
rahoitustoimiin kumppanimaissa EU:n
talousarviosta annettavan takauksen
tukemana.

Enimmäistuki-intensiteetti

Tuen kokonaismäärä, joka voidaan
maksaa tukialueelle. Ilmoitetaan
prosentteina tukikelpoisista kuluista.
Tuen enimmäisintensiteetti vaihtelee
ohjelmittain ja riippuu maantieteellisen
sijainnin kaltaisista tekijöistä.
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Ennakkomaksut

Käteisennakko määritettyjen toimien
rahoittamiseen tiettynä ajanjaksona.

Erityistä luotettavuutta edellyttävä tehtävä

Työ tai asema, johon liittyy huomattava
määrä itsenäisyyttä tai
toimeenpanovaltaa ja jota voidaan
käyttää väärin henkilökohtaiseen
taloudelliseen tai muuhun hyötyyn.

EU:n Afrikka-hätärahasto

EU:n erityisrahasto, jolla tuetaan
vakautta Sahelin alueella (Tšad-järven
alue mukaan luettuna), Afrikan sarvessa
ja Pohjois-Afrikassa ja edistetään
muuttoliikkeen parempaa hallintaa
puuttumalla sen perimmäisiin syihin.

EU:n erityisrahasto

EU:n hallinnoima rahasto, joka kokoaa
varoja useista lähteistä rahoittaakseen
kansainvälisiä toimia hätätilanteessa tai
meneillään olevassa kriisissä, yleensä
kehitysmaissa.

EU13

Euroopan unioniin vuodesta 2004 lähtien
kuuluneet 13 jäsenvaltiota (Bulgaria,
Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Malta,
Puola, Romania, Slovakia, Slovenia,
Tšekki, Unkari ja Viro).

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

EU-rahasto, joka vahvistaa taloudellista ja
sosiaalista yhteenkuuluvuutta EU:ssa.
Tähän pyritään rahoittamalla
investointeja, joilla vähennetään alueiden
välisiä kehityseroja.

Euroopan investointirahasto (EIR)

EIR on erikoistunut tarjoamaan
riskirahoitusta eri puolilla Eurooppaa
toimiville pienille ja keskisuurille
yrityksille. EIR on osa EIP-ryhmää.

Euroopan laajuiset verkot

Rajat ylittävien liikenne-, energia- ja
televiestintäinfrastruktuurien verkosto,
joka on perustettu tukemaan ja
tehostamaan EU:n sisämarkkinoiden
toimintaa helpottamalla ihmisten,
tavaroiden ja palvelujen vapaata
liikkuvuutta.

Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahasto (maaseuturahasto)

EU:n rahasto, josta rahoitetaan EU:n
maksuosuus maaseudun
kehittämisohjelmiin.
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Euroopan maatalouden tukirahasto
(maataloustukirahasto)

EU:n rahasto, josta rahoitetaan suoria
tukia maanviljelijöille sekä toimenpiteitä,
jotka sääntelevät tai tukevat
maatalousmarkkinoita.

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
(EMKR)

EU:n rahasto, josta tuetaan kalastajien
siirtymistä kestävään kalastukseen ja
rannikkoyhteisöjen elinkeinoelämän
monipuolistamista.

Euroopan rakenne- ja investointirahastojen
yhteensovittamisesta vastaava komitea

Komission komitea, jonka tehtävänä on
käsitellä rakenne- ja investointirahastoja
(ERI-rahastot) koskevien asetusten
täytäntöönpanoa.

Euroopan rakenne- ja investointirahastot /
ERI-rahastot

EU:n viisi keskeistä rahastoa, joista
tuetaan taloudellista kehitystä koko EU:n
alueella: Euroopan aluekehitysrahasto,
Euroopan sosiaalirahasto,
koheesiorahasto, Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto sekä
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

EU:n rahasto, jonka avulla luodaan
koulutus- ja työmahdollisuuksia ja
parannetaan köyhyysriskin alla olevien
ihmisten tilannetta.

Euroopan strategisten investointien rahasto
(ESIR)

Euroopan investointipankin (EIP) ja
komission osana Euroopan
investointiohjelmaa perustama
investointitukimekanismi, jolla pyritään
saamaan yksityistä rahoitusta EU:n
kannalta strategisesti merkittäville
hankkeille.

Eurooppa 2020 -strategia

Vuonna 2010 käynnistetty Euroopan
unionin kymmenvuotinen strategia
kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi.

Hajautetut virastot

Riippumattomat EU:n elimet, jotka on
perustettu määräämättömäksi ajaksi
asiantuntijakeskukseksi suorittamaan
tehtäviä, jotka edistävät EU:n
toimintapolitiikan kehittämistä ja
täytäntöönpanoa.
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Hallinnointi yhteistyössä

EU:n talousarviovarojen
käyttömenetelmä, jossa komissio siirtää
tehtäviä jäsenvaltioille (toisin kuin
suorassa hallinnoinnissa); lopullinen
vastuu EU:n talousarvion toteuttamisesta
on kuitenkin edelleen komissiolla.

Hallintoviranomainen

Kansallinen, alueellinen tai paikallinen
(julkinen tai yksityinen) viranomainen,
jonka jäsenvaltio on nimennyt
hallinnoimaan EU:n rahoittamaa
ohjelmaa.

Harkintaan perustuva otanta

Menettely, jossa – päinvastoin kuin
tilastollisessa otannassa – tarkastaja
käyttää harkintaansa valitessaan
perusjoukosta ennalta määrättyjen
kriteerien mukaisia kohteita
tarkastuksessa suoritettavaan testiin.

Henkilöstötaulukko

EU:n toimielimessä tai elimessä
käytettävissä olevien työpaikkojen
enimmäismäärä tehtäväryhmittäin ja
palkkaluokittain.

Horisontti 2020

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin
puiteohjelma kaudelle 2014–2020.

International Standards on Auditing (ISAs)
(kansainväliset tilintarkastusstandardit)

Kansainvälisen tilintarkastajaliiton
(International Federation of Accountants)
antamat tilintarkastusstandardit.

Julkinen hankinta

Julkiset elimet tai muut viranomaiset
hankkivat avointen
tarjouskilpailumenettelyjen kautta
tuotteita, palveluita tai rakennusurakoita.
Tavoitteena on saada laadukasta
vastinetta rahalle.

Jälkiarviointi

Riippumaton arviointi valmistuneen
hankkeen tai ohjelman vaikuttavuudesta,
tehokkuudesta, johdonmukaisuudesta,
merkityksellisyydestä ja EU:n lisäarvosta.

Jäännösvirhetaso/jäännösriskitaso/kokonai
sjäännösvirhetaso

Perusjoukon osa, jota ei pidetä
sääntöjenmukaisena, kun on otettu
huomioon kaikki valvontamenettelyt,
takaisinperinnät ja oikaisut.
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Kaikkia jäsenvaltioita koskeva erityinen
varauma

Monialainen erityinen BKTL-varauma.

Kansalliset kehityspankit ja -laitokset

Rahoituslaitos, jonka hallitus on
perustanut rahoittamaan talouskehitystä.

Kerrannaisvaikutus

Tietyssä panoksessa, kuten EU:n
investoinneissa tai takauksissa, tapahtuva
yksittäinen muutos, joka aiheuttaa
laajemman muutoksen tietyssä
tuotoksessa, esimerkiksi
kokonaisinvestoinneissa.

Kertakorvaus

Maksu, joka suoritetaan
täysimääräisenä – ei erissä.

Keskittyneisyyskerroin (Gini-kerroin)

Kerroin, jonka avulla mitataan
eriarvoisuutta tilastollisessa
perusjoukossa. Kertoimen avulla voidaan
mitata esimerkiksi sitä, kuinka paljon
varallisuuden jakautuminen ja tulonjako
poikkeavat tietyssä maassa täysin
tasaisesta jakaumasta.

Kestävä kehitys

Kehitykseen sovellettava lähestymistapa,
jonka yhteydessä otetaan huomioon
pitkän aikavälin vaatimukset, kuten
tulosten kestävyys, ympäristön ja
luonnonvarojen suojelu sekä sosiaalinen
ja taloudellinen oikeudenmukaisuus.

Kohdeala

EU:n maaseudun kehittämispolitiikkaan
liittyvä toisen tason painopisteala.

Koheesiomaa

EU:n jäsenvaltio, joka on oikeutettu
koheesiorahaston tukeen.

Koheesiorahasto

EU:n rahasto, jolla pyritään vähentämään
taloudellisia ja sosiaalisia eroavaisuuksia
EU:ssa rahoittamalla investointeja
sellaisissa jäsenvaltioissa, joiden
bruttokansantulo henkeä kohti on alle
90 prosenttia EU:n keskiarvosta.

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja

Ei-sitova komission asiakirja, joka
laaditaan joko toimielimen sisällä tai sen
ulkopuolella käytävää keskustelua varten.

Konsolidoitu tilinpäätös

Kaikkien EU:n toimielinten, virastojen ja
elinten yhdistelmätilinpäätös, joka
esitetään yhtenä asiakirjana.
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Koontiasetus

Vuonna 2018 tehty varainhoitoasetuksen
tarkistus, jolla muutetaan ja
yksinkertaistetaan EU:n
varainhoitosääntöjä ja
talousarviohallintoa.

Kumppanuussopimus

EU:n meno-ohjelmaan liittyvä sopimus
komission ja jäsenvaltion tai kolmannen
valtion välillä. Sopimuksessa selostetaan
esimerkiksi strategiset suunnitelmat,
investointiprioriteetit, kaupan ehdot tai
kehitysavun säännöt.

Kumulatiivinen jäännösriski

Se osuus menoista, joka on
sääntöjenvastainen ohjelmakauden
loputtua, kun kaikki korjaavat
toimenpiteet on suoritettu.

Kuulemismenettely

Menettely, jossa tarkastushavainnot
esitetään tarkastuskohteelle keskustelua
ja kommentointia varten tietyn
aikataulun mukaisesti.

Kvantitatiivisesti ilmaistavissa oleva virhe

Luokittelu, jota Euroopan
tilintarkastustuomioistuin käyttää
tapahtumatestauksen tulosten
raportoinnissa. Soveltuu silloin kun sen
tapahtuman rahamäärä, jota virhe
koskee, voidaan mitata.

Käyttötarkoitukseensa sidottu tulo

EU:n talousarvioon maksetut varat (esim.
sakot, oikaisut ja kolmansien maiden
rahoitusosuudet tutkimusohjelmille),
jotka voidaan käyttää vain määriteltyä
tarkoitusta varten.

Lisätalousarvioesitys

Komission ehdotus EU:n talousarvion
muuttamisesta sen täytäntöönpanon
aikana.

Lopullinen tuensaaja / varojen tai
rahoituksen lopullinen saaja

EU:n talousarviosta avustuksen tai lainan
saava tai EU:n rahoittamista toimista
lopulta hyötyvä luonnollinen tai
oikeushenkilö.

Luottamusväli

Tilastollinen mittaluku, jolla mitataan
otannan tulosten tarkkuutta. Käytetään
virhetason arvioinnissa.
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Luovutuksen jälkeiset tarkastukset

Tullitarkastukset, jotka on tehty sen
jälkeen, kun tulliviranomaiset ovat
luovuttaneet tavarat.

Lähentyminen

Prosessi, jonka avulla jäsenvaltiot, jotka
haluavat ottaa euron käyttöön, pyrkivät
täyttämään erityiset taloudelliset ja
sääntelyyn liittyvät kriteerit.

Maaseudun kehittämisohjelma

Joukko komission hyväksymiä kansallisia
tai alueellisia monivuotisia tavoitteita ja
toimia EU:n maaseudun
kehittämispolitiikan täytäntöönpanoa
varten.

Maatalouden tuotannontekijätulo

Maataloustoiminnasta kertyvät tulot
jaoteltuna tulojen eri osien mukaan
(maa-ala, työvoima ja pääoma).

Maatalouden ympäristö- ja
ilmastositoumus

Mitkä tahansa vapaaehtoiset käytännöt,
jotka ylittävät tavanomaiset
ympäristövaatimukset ja antavat
viljelijöille oikeuden saada tukea EU:n
talousarviosta.

Maksajavirasto

Jäsenvaltion nimittämä elin, joka hallinnoi
EU:n maatalousmenoja.

Maksattamatta olevat sitoumukset

Tehtyjen sitoumusten summa, johon
liittyviä maksuja ei ole vielä suoritettu.

Maksatusaste

Se prosenttiosuus kaikista varoista, joka
rahoitusvälineen kautta on maksettu
loppukäyttäjille.

Maksumäärärahat

Lupa suorittaa maksu, kun siihen liittyvät
ehdot on täytetty.

Maksusitoumusmääräraha

EU:n talousarviossa tietyille menoerille
saatavilla olevien määrärahojen
vuotuinen enimmäismäärä.

Maksusitoumusten vapauttaminen

Komissio peruu käyttämättömän
maksusitoumuksen kokonaan tai osittain.

Markkinatoimenpide

Maatalousmarkkinoiden julkinen
interventio, jonka avulla lievennetään
hinnan alenemisen ja rakenteellisten
vaikeuksien vaikutuksia alakohtaisella
tuella (esim. hedelmä- ja vihannesalan,
viinialan ja koulumaitoalan tuki).
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Moitteeton varainhoito

Varojen hallinnointi taloudellisuuden,
tehokkuuden ja vaikuttavuuden
periaatteita noudattaen.

Monivuotinen rahoituskehys (MRK)

Yleensä seitsemäksi vuodeksi kuuden
pääotsakkeen alle laadittu EU:n
menosuunnitelma, jossa asetetaan
(toimintapoliittisiin tavoitteisiin
perustuva) tärkeysjärjestys ja
enimmäismäärät. Suunnitelman pohjalta
laaditaan EU:n vuotuiset talousarviot. Se
rajoittaa jokaisen menoluokan kuluja.
Nykyinen MRK kattaa vuodet 2014–2020.

Määrärahasiirto varainhoitovuodelta
toiselle

Käyttämättömien
talousarviomäärärahojen siirto
varainhoitovuodelta seuraavalle tietyin
ehdoin.

Määrärahat

Talousarvioon tiettyä tarkoitusta varten
varattu määrä. EU:n talousarvio koostuu
maksusitoumus- ja maksumäärärahoista.

Nuorisotyöllisyysaloite

Ohjelma, jolla tuetaan koulutuksen ja
työelämän ulkopuolella olevia nuoria
alueilla, joiden nuorisotyöttömyysaste on
yli 25 prosenttia.

Ohjelma

Keinot, joilla EU:n erityiset
toimintapoliittiset tavoitteet saavutetaan,
yleensä yhteisrahoitettujen hankkeiden
kautta.

Ohjelmakausi

Ajanjakso, jonka aikana EU:n menoohjelma suunnitellaan ja pannaan
täytäntöön.

Ohjelman päättäminen

EU:n ohjelman tai rahaston taloudellinen
selvitys, jossa jäsenvaltiolle tai muulle
edunsaajamaalle maksetaan sille kuuluva
loppumaksu tai peritään niiltä varoja
takaisin.

Ohjelmaselvitys

Perusteet toimintamäärärahoille, joita
komissio hakee vuotuisessa
talousarvioesityksessä kunkin menoohjelman osalta. Selvityksen perustana
on määrärahojen täytäntöönpano
edeltävinä vuosina, jota mitataan
indikaattoreiden avulla.
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Ohjelmaviranomaiset

Kollektiivinen termi, jolla tarkoitetaan
hallinto-, todentamis- ja
tarkastusviranomaisia koheesiomenojen
alalla.

Ohjelmien tuloskatsaus

Vuotuisen hallinto- ja
tuloksellisuuskertomuksen liite, jossa
esitetään yhteenveto kaikista
ohjelmaselvityksistä sekä joukko
ohjelmien indikaattoreita.

Oikaisukapasiteetti

Mitta, jonka avulla komissio arvioi
tulevien oikaisujen tasoa.

Olennaisuusraja

Raja, jonka ylittyessä tarkastetun
perusjoukon tai
tilinpäätöskokonaisuuden sisältämien
sääntöjenvastaisuuksien katsotaan
vaikuttavan oikeellisuuteen ja
luotettavuuteen.

Omat varat

EU:n talousarvion rahoittamiseen
käytetyt varat. Suurin osa niistä on
jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia.

Ortokuva

Ilmavalokuva, jolla kompensoidaan
korkeustasoa, kallistumista ja pinnan
topografiaa etäisyysmittausten
yhdenmukaistamiseksi.

Paikkatietoanalyysiin perustuva
tukihakemus

Verkkoväline, jolla voi hakea pinta-alaan
liittyvää maataloustukea.

Palautettava alv

Alv:n määrä, jonka verovelvollinen voi
vähentää veroviranomaisille
maksettavasta alv:sta sen vuoksi, että
verovelvollinen on jo maksanut vastaavan
määrän hankkiessaan hyödykkeitä ja
palveluita.

Panos

Taloudelliset, inhimilliset, aineelliset,
hallinnolliset tai sääntelyyn liittyvät
resurssit, joita käytetään hankkeen tai
ohjelman täytäntöönpanoon.

Perinteiset omat varat

EU:n tulli- ja sokerimaksuista keräämät
tulot.

Perinteisiä omia varoja koskevat avoimet
kohdat

Komission varauma jäsenvaltion
tulotileillä ilmoitettujen perinteisiä omia
varoja koskevien tietojen osalta.
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Perintämääräys

Asiakirja, jossa vaaditaan velan
maksamista.

Perustukijärjestelmä

EU:n maatalousjärjestelmä, jonka
puitteissa maanviljelijöille suoritetaan
maksuja tukikelpoisen maa-alan mukaan.

Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset)

Yrityksiin ja muihin organisaatioihin
sovellettava koon määritelmä, joka
perustuu työntekijöiden lukumäärään ja
tiettyihin taloudellisiin kriteereihin.
Pienissä yrityksissä on alle 50 työntekijää
ja niiden liikevaihto tai taseen
loppusumma ei kokonaisuudessaan ylitä
kymmentä miljoonaa euroa.
Keskisuurissa yrityksissä on alle
250 työntekijää ja niiden liikevaihto on
enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen
loppusumma kokonaisuudessaan
enintään 43 miljoonaa euroa.

Pk-yrityksiä koskeva aloite

Komission ja Euroopan
investointirahaston (EIR) yhteinen
rahoitusväline, jolla pyritään
helpottamaan pienten ja keskisuurten
yritysten rahoituksen saantia.

Poikkeusten kirjaaminen

Dokumentoidaan poikkeamat
vakiintuneista valvonta- ja
menettelytavoista, mukaan lukien syyt ja
vaikutukset.

Pysyvä nurmi

Maatalousmaa, jossa kasvatetaan
heinäkasveja tai muita nurmirehukasveja
yli viitenä peräkkäisenä vuonna.

Pääomasijoitus

Yritykseen omistusosuutta ja voittoosuutta vastaan sijoitettu rahamäärä.

Rahayksikköön perustuva otanta

Tilastollinen otantamenetelmä, jossa
tietyn tapahtuman
poimintatodennäköisyys on suhteessa
sen kokoon.

Rahoituksen välittäjä

Organisaatio, joka toimii välittäjänä
rahoitusvälineen rahastonhoitajan ja
lopullisen tuen, varojen tai rahoituksen
saajien välillä.
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Rahoitusaste

Hyväksytyn rahoitusvelan prosenttiosuus,
joka on otettava huomioon varauksena.

Rahoitusoikaisu

Toimenpide, jolla talousarviota suojataan
sääntöjenvastaisilta tai vilpillisiltä
menoilta siten, että varoja pois vetämällä
tai perimällä niitä takaisin
kompensoidaan maksuja, jotka on
suoritettu virheellisesti EU:n tukemille
hankkeille tai ohjelmille.

Rahoitusosuussopimus/valtuutussopimus

Sopimus, joka tehdään komission ja
sellaisten unionin varoja välillisesti
hallinnoivien yhteisöjen kanssa, jotka
ovat osoittaneet kykenevänsä
hallinnoimaan varoja yhtä hyvin kuin
komissio.

Rahoitusväline/rahoitusjärjestelyt

EU:n talousarviosta maksettava
rahoitustuki, joka voi olla muodoltaan
pääomasijoitus tai oman pääoman
luonteinen sijoitus, laina tai takaus tai
muu riskinjakoväline.

Rikkomusmenettely

Menettely, jossa komissio ryhtyy toimiin
sellaista EU:n jäsenvaltiota vastaan, joka
ei ole täyttänyt EU:n lainsäädännön sille
asettamia velvoitteita.

Selvittäminen

EU-ohjelman päättämiseksi tehty
loppumaksu jäsenvaltiolle tai varojen
takaisinperintä jäsenvaltiolta.

Siirtymävaiheen rahoitusjärjestely

Väline, jolla varmistetaan rahoituksen
jatkuvuus siirryttäessä yhdestä EU:n
rahoitusjärjestelystä toiseen.

Sisällyttäminen/valtavirtaistaminen

Erityisten painopisteiden systemaattinen
huomioon ottaminen (esim. sukupuolten
tasa-arvo, ilmastonsuojelu) kaikessa
päätöksenteossa ja täytäntöönpanossa.

Sitoumus

Talousarviossa tietyn menoerän, kuten
sopimuksen tai avustussopimuksen,
rahoitukseen varattu määrä.
Sitoumuksen taustalla on oltava
maksusitoumusmääräraha.
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Suora hallinnointi

Yhteistyöhön perustuvasta
hallinnoinnista ja välillisestä
hallinnoinnista poiketen komissio
hallinnoi EU:n rahastoa tai ohjelmaa
yksin.

Suora tuki / suora maksu

Maataloustukimaksu, kuten pinta-alatuki,
joka maksetaan suoraan maanviljelijöille.

Suoriteperusteinen kirjanpito

Kirjanpidollinen lähestymistapa, jossa
kirjataan tuotot silloin, kun ne ovat
toteutuneet, ja kulut silloin, kun ne ovat
aiheutuneet, eikä silloin, kun ne on saatu
tai maksettu.

Suoritusvaraus

Euroopan rakenne- ja investointirahaston
menoihin kohdennettu
talousarviomääräraha, joka pidätetään,
kunnes tietyt tavoitteet on saavutettu.

Suurhanke

EU:n esim. liikenteen, ympäristön tai
energian alalla rahoittama hanke, jonka
tukikelpoiset kokonaiskustannukset ovat
yli 50 miljoonaa euroa.

Syrjäytymisvaikutus

Taloudellinen vaikutus, jonka yhteydessä
julkisten menojen kasvu aiheuttaa
yksityisten investointien laskun.

Säännönmukaisuuden tarkastus

Tarkastus sen varmistamiseksi, että
toiminta on sovellettavien sääntöjen ja
säännösten sekä mahdollisten
sopimusten ehtojen mukaista.

Sääntöjenmukaisuuden tarkastus

Prosessi, jonka aikana komissio tarkistaa,
onko jäsenvaltio käyttänyt oikein sen
käytössä olleita maatalousrahastojen
varoja ja onko se hoitanut hallinto- ja
valvontajärjestelmiään vaikuttavalla
tavalla.

Sääntöjenmukaisuus / Laillisuus ja
sääntöjenmukaisuus

Se, missä määrin tapahtuma tai toiminta
on sovellettavien lakien ja asetusten ja
mahdollisten sopimusvelvoitteiden
mukainen.

Sääntöjenvastaisuus

EU:n (tai asiaan kuuluvien kansallisten)
sääntöjen tai sopimusvelvoitteiden
rikkominen.
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Taloudellinen tulos

EU:n konsolidoidussa tilinpäätöksessä
esitettävä vuotuinen tulos, josta käy ilmi
tulojen ja menojen erotus.

Taloudellisuus

Resurssit annetaan käyttöön oikeaan
aikaan, määrältään ja laadultaan
asianmukaisina ja parhaaseen hintaan.

Talousarviotakuu

Sitoumus käyttää EU:n talousarviota
mahdollisten tappioiden korvaamiseksi
EIP:lle, jos tuensaaja ei täytä ESIRrahastoon liittyviä velvoitteitaan, vaan
laiminlyö esimerkiksi lainan maksamisen.

Tapahtuma

EU:n tileille kirjattu toimi, kuten
suoritettu maksu tai saatu tulo.

Tarkastuksen rajoitukset

Tarkastuskertomuksessa ilmoitettava
alat, joista tarkastaja ei ole voinut tehdä
johtopäätöstä ja jotka on sen vuoksi
jätetty tarkastuslausunnon ulkopuolelle.

Tarkastuslausuma (DAS)

Tilintarkastustuomioistuimen
vuosikertomuksessa julkaistava lausuma,
jossa tilintarkastustuomioistuin antaa
tarkastuslausunnon EU:n tilien
luotettavuudesta ja tilien perustana
olevien toimien sääntöjenmukaisuudesta.

Tarkastusviranomainen

Riippumaton kansallinen yksikkö, jonka
vastuulla on tarkastaa EU:n menoohjelman järjestelmät ja toimet.

Tehokkuus

Käytetyillä varoilla ja toteutetuilla toimilla
saavutetaan tavoitteet parhaalla
mahdollisella tavalla [asetus (EU)
2018/1046].

Tilastollinen otanta

Tilastopohjainen otantatekniikka, jota
käytetään tarkastuksen yhteydessä
tehtävässä testauksessa edustavien
tulosten saamiseksi.

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

Vuotuinen prosessi, jonka aikana
komissio tarkastusten jälkeen hyväksyy
täytäntöönpanoelinten ja kumppaneiden
maksupyynnöt.
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Todentamisviranomainen

Jäsenvaltion nimittämä elin, joka
todentaa menoilmoitusten ja
maksupyyntöjen oikeellisuuden ja
vaatimustenmukaisuuden.

Todentamisviranomainen
(maatalousmenoihin liittyvä)

Jäsenvaltion nimittämä julkinen tai
yksityinen organisaatio, joka todentaa
akkreditoidun maksajaviraston
tilinpäätöksen luotettavuuden sekä tilien
perustana olevien toimien laillisuuden ja
sääntöjenmukaisuuden.

Toimeenpanovirasto

Komission perustama ja hallinnoima
organisaatio, joka perustetaan
rajoitetuksi ajaksi hoitamaan erityisiä
EU-ohjelmiin tai -hankkeisiin liittyviä
tehtäviä komission puolesta ja sen
vastuulla.

Toimenpideohjelma

EU:n rahoittamien koheesiohankkeiden
täytäntöönpanoa koskevat
peruslinjaukset tietyllä kaudella. Niistä
käyvät ilmi komission ja yksittäisten
jäsenvaltioiden välisissä
kumppanuussopimuksissa sovitut
prioriteetit ja tavoitteet.

Toimintalinja

Toimenpideohjelman keskeinen tavoite,
joka on jaettu yhteen tai useampaan
investointiprioriteettiin.

Toimintalogiikka

Ehdotuksen tavoitteiden, suunniteltujen
panosten ja toimien sekä tavoiteltujen
tulosten ja vaikutusten väliset yhteydet.

Tukioikeus

Siirrettävä oikeus, joka oikeuttaa
aktiiviviljelijän saamaan EU:n tukea, kun
hän samalla ilmoittaa tukikelpoisen
maatalousmaa-alueen.

Tullivaje

Koko kansantalouden perusteella
olettavissa oleva tuontitullien määrä
vähennettynä tosiasiallisesti kannettujen
tuontitullien määrällä.

Tulojen ja menojen hyväksyjä

Henkilö, jonka vastuulla on panna
täytäntöön EU:n elimen tulot ja menot.
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Tuloksellisuus

Mitta, jolla mitataan, miten hyvin EU:n
rahoittama toimi, hanke tai ohjelma on
saavuttanut sille asetetut tavoitteet ja
tarjonnut rahalle vastinetta.

Tulos

Hankkeen tai ohjelman välittömät
vaikutukset sen päätyttyä, kuten kurssin
osallistujien työllistymismahdollisuuksien
parantuminen tai saavutettavuuden
parantuminen uuden tien rakentamisen
ansiosta.

Tulosindikaattori

Mitattavissa oleva muuttuja, jonka avulla
saadaan tietoa sen arvioimiseksi, mitkä
välittömät vaikutukset tukea saaneilla
hankkeilla on ollut kohderyhmään.

Tuotannosta riippumaton [tulo]tuki

EU:n maksut maanviljelijöille, joita ei ole
sidottu tietyn tuotteen tuottamiseen.

Tuotantosidonnainen tuki

EU:n maksut maanviljelijöille tietyn
tuotteen tuottamisesta.

Tuotos

Se, mitä EU:n rahoittamalla hankkeella on
tuotettu tai saavutettu, kuten järjestetyt
kurssit, rakennetut
jätevedenpuhdistamot, rakennettujen
teiden pituus.

Twinning

Tietyillä erityisaloilla hyödynnettävien
valmiuksien kehittämiseen tähtäävä
mekanismi, jossa kumppanimaassa
toimiva elin saa tukea vastaavalta EU:n
jäsenvaltion elimeltä.

Työsuunnitelma

Kumppanivaltion laatima ja Euroopan
komission hyväksymä asiakirja, josta
ilmenevät täytäntöön pantavat yhteistyötai kehitystoimet sekä niissä vaadittavat
taloudelliset, henkilöstö- ja
materiaaliresurssit.

Täydentävät ehdot

Mekanismi, jossa maanviljelijöille
suoritettavat maksut ovat riippuvaisia
siitä, täyttävätkö maanviljelijät
ympäristöä, elintarviketurvallisuutta,
eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä
maankäyttöä koskevat vaatimukset.
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Unionin tullikoodeksi

EU:n tullilainsäädännön keskeinen
säädös.

Uudelleensijoittaminen

Pakolaisten siirtäminen maasta, jossa he
ovat hakeneet turvapaikkaa, toiseen
maahan, joka on ilmoittanut ottavansa
pakolaiset vastaan ja myöntävänsä heille
lopulta luvan pysyvään asettumiseen.

Vahvistuslausuma

Komission pääjohtajan vuotuisessa
toimintakertomuksessaan antama
lausuma tilien täydellisyydestä ja
oikeellisuudesta, tilien perustana olevien
toimien laillisuudesta ja
asianmukaisuudesta, sisäisten
valvontajärjestelmien toiminnasta ja
moitteettoman varainhoidon
periaatteiden noudattamisesta.

Vaikuttavuus

Missä määrin asetetut tavoitteet on
saavutettu toteutettujen toimien avulla.

Vaikutus

Valmistuneen hankkeen tai ohjelman
pitkäaikaiset sosioekonomiset,
ympäristö- tai taloudelliset seuraukset.

Vaikutustenarviointi

Toimintapoliittisen aloitteen tai muun
toiminnan todennäköisten tai
tosiasiallisten vaikutusten arviointi.
Todennäköisiä vaikutuksia arvioidaan
ennakkoarvioinnin ja tosiasiallisia
vaikutuksia jälkiarvioinnin avulla.

Valtiontuet

Yritykselle tai organisaatiolle
myönnettävä suora tai välillinen julkinen
tuki, joka antaa sille etulyöntiaseman
kilpailijoihin nähden.

Valtuutussopimus (vanhentunut)

Yksityishenkilöiden tai yhteisöjen kanssa
tehty sopimus EU:n varojen
täytäntöönpanosta välillisen hallinnoinnin
puitteissa.

Varainhoitoasetus

EU:n talousarvion laadintaa, käyttöä ja
siihen liittyviä prosesseja, kuten sisäistä
valvontaa, raportointia, tarkastuksia ja
vastuuvapautta, koskevat säännöt.
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Varauma

Pääjohtajan vuotuisen
toimintakertomuksen osana olevassa
vahvistuslausumassa esille ottama puute.

Varaus

Kirjanpidossa käytetty termi, jolla
tarkoitetaan taseeseen merkittävää
parasta arviota sellaisista todennäköisistä
tulevista menoista, joiden
toteutumisajankohta tai määrä on
epävarma.

Varmennustoimeksianto

Järjestely, jossa tarkastaja perustaa
esittämänsä johtopäätöksen sellaiseen
asianmukaiseen evidenssiin, joka koostuu
taloustiedoista tai muista tarkastajan
keräämistä tai laskemista tiedoista.
Esimerkiksi Euroopan
tilintarkastustuomioistuin perustaa EU:n
menojen laillisuutta ja
sääntöjenmukaisuutta koskevan
lausuntonsa tuloksiin, jotka se saa
tapahtumaotoksen testaamisesta.

Varmentava tarkastustapa

Järjestely, jossa tarkastaja perustaa
johtopäätöksensä tarkastuksessa
kerättyyn riittävään tarkastusevidenssiin
ja joka koskee taloustietoja, muita tietoja
tai tarkastuskohteen valmistelemia
erityisiä vahvistusilmoituksia.

Varmuuden saamiseksi toimitettavat
asiakirjat / varmennuspaketti

Asiakirjat, jotka kukin jäsenvaltio
toimittaa komissiolle vuosittain ERIrahastojen osalta ja joihin kuuluvat
tilinpäätös, yhteenveto,
tarkastuskertomus, johdon
vahvistuslausuma ja tarkastuslausunto.

Varojen käyttö

Usein prosentteina ilmaistu osuus EU:n
jäsenvaltioille kohdennetuista varoista,
jotka on käytetty tukikelpoisiin
hankkeisiin.

Vastuuvapausmenettely

Euroopan parlamentin vuosittainen
päätös, jossa se antaa komissiolle
lopullisen hyväksynnän sen suhteen, millä
tavalla EU:n talousarviota on toteutettu.
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Verkkojen Eurooppa -väline

Rahoitusväline kestävän yhteenliitetyn
infrastruktuurin luomiseksi energian,
liikenteen sekä tieto- ja viestintätekniikan
aloilla.

Viherryttäminen

Ilmaston ja ympäristön kannalta
suotuisten maatalouskäytäntöjen
käyttöönotto. Termiä käytetään usein
myös viitattaessa aiheeseen liittyvään
EU:n tukijärjestelyyn.

Viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä
(LPIS)

Tietokanta jäsenvaltioiden
maatalousmaasta. Tietokantaa käytetään
yhteiseen maatalouspolitiikkaan liittyvien
suorien tukien maksussa ja
maanviljelijöiden tukihakemusten
tukikelpoisuuden tarkastuksissa.

Virhe

Virheellisten laskelmien tulos tai
lakisääteisten tai sopimusvelvoitteiden
noudattamatta jättämisestä aiheutuva
sääntöjenvastaisuus.

Vuotuinen hallinto- ja
tuloksellisuuskertomus

Komissio laatii vuosittain kertomuksen
EU:n talousarvion hallinnoinnista ja
saavutetuista tuloksista. Kertomuksessa
esitetään yhteenveto komission
pääosastojen ja toimeenpanovirastojen
vuotuisissa toimintakertomuksissa
esitetyistä tiedoista.

Vuotuinen tarkastuskertomus

Jäsenvaltion tarkastusviranomaisen
laatima asiakirja, joka on toimitettu
komissiolle osana kyseisen maan
vuotuista varmennuspakettia.

Vuotuinen toimintakertomus

Kertomus, jonka jokainen komission
pääosasto, EU:n toimielin ja elin laatii ja
jossa nämä toimijat arvioivat
tuloksellisuuttaan tavoitteisiinsa nähden
ja raportoivat taloudellisten ja
henkilöstöresurssiensa käytöstä.

Vuotuisuus

Talousarvioperiaate, jonka mukaan
talousarviovarat on kerättävä ja
käytettävä sen varainhoitovuoden aikana,
jota talousarvio koskee.
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Vähämerkityksinen valtiontuki

Valtion tuki, jonka määrä on alle
komission hyväksyntää vaativan rajaarvon.

Vähävaraisimmille suunnatun
eurooppalaisen avun rahasto (FEAD)

EU:n rahasto, joka tukee jäsenvaltioiden
toimia elintarvikkeiden ja muun
aineellisen avun tarjoamiseksi
yhteiskunnan köyhimmille.

Välillinen hallinnointi

EU:n talousarvion toteuttamistapa, jossa
komissio siirtää toteuttamiseen liittyviä
tehtäviä muille organisaatioille (kuten
kolmansille valtioille ja kansainvälisille
organisaatioille).

Välilliset kustannukset

Yleiskulujen tai muiden hallintokulujen
tyyppiset kulut, joita edunsaajalle
aiheutuu EU:n hankkeen tai toimen
myötä.

Välimaksu

EU:n hankkeisiin ja ohjelmiin liittyy
tyypillisesti useita maksuja: ennakko-,
väli- ja loppumaksuja. Edunsaajat hakevat
välimaksuja saavutettuaan sopimuksessa
tai avustussopimuksessa määritetyn
välitavoitteen.

Välittäjäelimet

Organisaatio – kuten kansallinen julkinen
tai yksityinen elin, kansalaisjärjestö tai
EU:n hajautettu erillisvirasto – joka on
nimetty hallinnoimaan EU-rahoitusta
välillisesti tai yhteistyössä jäsenvaltioiden
kanssa.

Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä

EU:n mekanismi, jonka avulla jäsenvaltiot
hallinnoivat ja tarkastavat viljelijöille
yhteisen maatalouspolitiikan mukaisesti
suoritettuja maksuja.

Yhteinen kalastuspolitiikka

Kaloihin ja kalastukseen liittyvä EU:n
toimintakehys, jonka tarkoituksena on
varmistaa kalakantojen kestävä taso ja
kalastusyhteisöjen vakaa tulotaso.
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Yhteinen maatalouspolitiikka

EU:n yhtenäinen maatalouspolitiikka,
johon sisältyy tukia ja muita
toimenpiteitä elintarviketurvan
takaamiseksi, kohtuullisen elintason
takaamiseksi EU:n viljelijöille, maaseudun
kehittämisen edistämiseksi ja ympäristön
suojelemiseksi.

Yhteinen riskienhallintajärjestelmä
(Common risk management framework,
CRMF)

Jäsenvaltioiden tullitarkastusten puitteet,
jotka perustuvat tullihallintojen väliseen
riskitietojen ja -analyysien vaihtoon.

Yhteinen seuranta- ja arviointikehys

Säännöt ja menettelyt, joiden avulla
arvioidaan yhteisen maatalouspolitiikan
tuloksellisuutta.

Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus

Asetus, jossa vahvistetaan kaikkiin viiteen
Euroopan rakenne- ja
investointirahastoon sovellettavat
säännöt.

Yhteisyritys

EU:n elin, joka on perustettu kumppanin
kanssa toteuttamaan hanketta tai
toimintaa tutkimuksen ja teknologian
alalla.

Yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä

Kymmenessä jäsenvaltiossa
siirtymäkaudella sovellettava pinta-alaan
liittyvä maataloustukijärjestelmä, jossa
maanviljelijät saavat vakiomäärän tukea
hehtaaria kohti. Kaikissa muissa
jäsenvaltioissa sovelletaan
perustukijärjestelmää.

Yksinkertaistettu kustannusvaihtoehto

Tapa määritellä avustuksen määrä
esimerkiksi vakioyksikkökustannusten,
kiinteämääräisen rahoituksen tai
kertakorvausten perusteella eikä
edunsaajalle tosiasiassa aiheutuneiden
kustannusten perusteella. Suunniteltu
hallinnollisen taakan keventämiseksi.

Yleinen ryhmäpoikkeusasetus

EU:n asetus, jolla sallitaan tietyntyyppiset
valtiontukitoimenpiteet ilman, että niistä
on ilmoitettava komissiolle.
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Yleisohjelma

Euroopan naapuruusvälineen ohjelma,
jonka yhteydessä useille tietyt ehdot
täyttäville maille myönnetään
perusmäärärahoja täydentävää
rahoitusta.

