
 

 

Euroopa Kontrollikoja 2020. aasta 
aastaaruanne – sõnastik 

Termin Selgitus 

Aasta tegevusaruanne / iga-aastane 
tegevusaruanne 

Iga komisjoni peadirektoraadi, ELi 
institutsiooni ja asutuse koostatud 
aruanne, milles kirjeldatakse eesmärkide 
täitmist ning finants- ja inimressursside 
kasutamist. 

Aastasus 

Eelarvepõhimõte, mille järgi tuleb eelarve 
tulud koguda ja kulutused teha sellel 
eelarveaastal, mille kohta on eelarve 
koostatud. 

Allesjäänud veamäär / allesjäänud 
riskimäär / kogu allesjäänud veamäär 

See osa andmekogumist, mida ei loeta 
pärast kõigi kontrollimenetluste, 
tagasimaksenõuete ja korrektsioonide 
mõju arvesse võtmist korrektseks. 

Ametikohtade loetelu 

Vabade töökohtade maksimaalne arv 
ametikohtade kategooriate ja 
palgaastmete kaupa ELi institutsioonis või 
asutuses. 

Andmebaas ARACHNE 

Andmekaeverakendus, mille komisjon on 
välja töötanud, et toetada 
korraldusasutusi Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide haldamisel ja 
juhtimisel. 

Assigneering 

Eelarves sihtotstarbeliseks otstarbeks 
ette nähtud summa. ELi eelarve koosneb 
kulukohustuste ja maksete 
assigneeringutest. 

Auditeerimisasutus 
Sõltumatu riigiasutus, kes vastutab ELi 
rahastamiskava süsteemide ja toimingute 
auditeerimise eest. 

Auditi ulatuse piiramine 

Auditiaruandesse tehtav märge 
valdkondade kohta, milles audiitor ei 
saanud järeldust teha ja mis on seetõttu 
auditiarvamusest välja jäetud. 
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Auditijälg 
Raamatupidamis- või haldussüsteemis 
salvestatud teave, mis võimaldab iga 
tehtud tehingu kohta infot saada. 

Avastamisrisk Risk, et mõni viga või puudus jääb 
audititestidega avastamata. 

Bêkou usaldusfond Kesk-Aafrika Vabariigi stabiliseerimist ja 
ülesehitamist toetav ELi usaldusfond. 

Cotonou leping 

ELi, selle liikmesriikide ning Aafrika, 
Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna 
riikide vaheline leping, mille eesmärk on 
edendada majanduslikku, sotsiaalset ja 
kultuurilist arengut, rahu ja julgeolekut 
ning stabiilset ja demokraatlikku poliitilist 
keskkonda. 

Delegeerimisleping 

Üksikisikute või üksustega teatavates 
poliitikavaldkondades sõlmitud leping ELi 
vahendite kasutamiseks kaudse eelarve 
täitmise raames. 

Detsentraliseeritud asutus 

Sõltumatu ELi asutus, mis on loodud 
määramata ajaks eksperdikeskusena, et 
täita ülesandeid, mis aitavad kaasa ELi 
poliitika väljatöötamisele ja 
rakendamisele. 

Eelarve otsene täitmine 
ELi fondi või programmi eelarve täitmine 
üksnes komisjoni poolt, vastupidiselt 
jagatud või kaudsele eelarve täitmisele. 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine 

Euroopa Parlamendi iga-aastane otsus, 
millega antakse komisjonile lõplik 
heakskiit selle kohta, kuidas eelarvet on 
täidetud. 

Eelarveline tagatis 

Kohustus kasutada ELi eelarvet, et 
hüvitada EIP-le mis tahes kahju, mis on 
tekkinud, kui toetusesaaja ei täida EFSI 
raames oma kohustusi, näiteks ei maksa 
laenu tagasi. 

Eelarvepädevad institutsioonid 

Termin, millega viidatakse Euroopa 
Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule, 
kui nad kasutavad oma otsustusõigust ELi 
eelarveküsimustes. 
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Eelarvetoetus 
Teatavatel tingimustel ELi abi 
ülekandmine otse partnerriigi 
riigikassasse. 

Eelarvevahendite käsutaja Isik, kes vastutab ELi asutuse tulude 
kogumise ja kulutuste tegemise eest. 

Eeldav lähenemisviis 

Komisjoni kasutatav käsitlusviis: ELi poolt 
mitme rahastajaga projektidesse 
rahastamiseks antud panusele lisandub 
teiste rahastajate panus ja see summa ei 
ole ette nähtud konkreetsetele 
rahastamiskõlblikele kuluartiklitele. 

EIP välislaenude andmise volitus 
ELi poolt EIP-le antud volitus teha 
partnerriikides finantstoiminguid ELi 
eelarvest saadava tagatisega. 

EL 13 

Alates 2004. aastast Euroopa Liiduga 
ühinenud 13 liikmesriiki (Bulgaaria, 
Tšehhi, Eesti, Horvaatia, Küpros, Läti, 
Leedu, Ungari, Malta, Poola, Rumeenia, 
Sloveenia ja Slovakkia). 

ELi hädaolukorra usaldusfond Aafrika 
jaoks 

Usaldusfond stabiilsuse toetamiseks 
Saheli piirkonnas (sealhulgas Tšaadi järve 
vesikonnas), Aafrika Sarve piirkonnas ja 
Põhja-Aafrikas ning rände paremale 
juhtimisele kaasa aitamiseks, tegeledes 
rände algpõhjustega. 

ELi usaldusfond ELi hallatav fond, mis koondab raha 
mitmest allikast, et rahastada peamiselt 
arengumaadele hädaolukorras või 
jätkuvas kriisis antavat rahvusvahelist abi. 

Eraldis 

Raamatupidamistermin, mis tähistab 
bilansis kajastatava tõenäolise tulevase 
kohustuse, mille ajastus või summa ei ole 
kindel, parimat hinnangut. 

Eraldiste määr Lubatud finantskohustuse protsent, mida 
tuleb kajastada eraldisena. 

Erandite register 

Dokument, millesse märgitakse 
kõrvalekalded kehtestatud kontrollidest 
ja menetlustest, sealhulgas nende 
põhjused ja mõju. 

Esinduslik veamäär Andmekogumit mõjutava veamäära 
statistiline hinnang, mis põhineb 
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andmekogumi tehingute esindusliku 
valimi testimisel. 

Ettemakse 
Teatud perioodil kindlaksmääratud 
tegevuste rahastamiseks tehtud 
ettemakse. 

Euroopa abifond enim puudust 
kannatavate isikute jaoks (FEAD) 

ELi fond, millega toetatakse liikmesriikide 
tegevust toidu ja muu materiaalse abi 
pakkumisel ühiskonna kõige vaesematele 
liikmetele. 

Euroopa Investeerimisfond (EIF) 

Fond, mis on spetsialiseerunud Euroopa 
väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate riskifinantseerimisele. Kuulub 
EIP gruppi. 

Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfond (EAFRD) 

ELi fond, millest rahastatakse ELi toetust 
maaelu arengu programmidele. 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
(EMKF) 

ELi fond, mis aitab kaluritel üle minna 
jätkusuutlikule kalapüügile ja 
rannikualade kogukondadel oma 
majandustegevust mitmekesistada. 

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond 
(EAGF) 

ELi fond põllumajandustootjatele 
makstavate otsetoetuste ja 
põllumajandusturgude reguleerimise või 
neid toetavate meetmete rahastamiseks. 

Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse 
arvepidamise süsteem 

Majanduse süsteemseks ja üksikasjalikuks 
kirjeldamiseks loodud ELi 
raamatupidamisraamistik. 

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) 

ELi majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust tugevdav fond, millest 
rahastatakse investeeringuid 
piirkondadevahelise tasakaalustamatuse 
vähendamiseks. 

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) 
ELi fond haridus- ja tööhõivevõimaluste 
loomiseks ning vaesuse ohus olevate 
inimeste olukorra parandamiseks. 

Euroopa Strateegiliste Investeeringute 
Fond (EFSI) 

Investeeringutoetuse mehhanism, mille 
algatasid Euroopa Investeerimispank (EIP) 
ja komisjon osana Euroopa 
investeerimiskavast, et kaasata 
erakapitaliinvesteeringuid ELi jaoks 
strateegilise tähtsusega projektidesse. 
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Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid 

Viis peamist ELi fondi, mis üheskoos 
toetavad majanduse arengut kogu ELis, 
on Euroopa Regionaalarengu Fond, 
Euroopa Sotsiaalfond, Ühtekuuluvusfond, 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfond ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfond. 

Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide 
koordineerimiskomitee 

Komisjoni komitee, mille ülesanne on 
arutada struktuuri- ja investeerimisfonde 
reguleerivate määruste rakendamist. 

Euroopa ühendamise rahastu 

Vahend, millest antakse rahalist toestust 
energia-, transpordi- ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia sektoritele 
kestliku ja ühendatud taristu loomiseks. 

Finantskorrektsioon 

Meede, millega kaitstakse eelarvet 
õigusnormide rikkumise või pettuse eest, 
tühistades või nõudes vahendid tagasi, et 
hüvitada ELi toetatud projektidele või 
programmidele ekslikult tehtud maksed. 

Finantsmäärus 

Eeskirjad, mis reguleerivad ELi eelarve 
koostamist ja kasutamist ning seonduvaid 
protsesse, nagu sisekontroll, aruandlus, 
audit ja eelarve täitmisele heakskiidu 
andmine. 

Finantsvahendaja 
Üksus, mis toimib ühenduslülina 
rahastamisvahendi fondivalitseja ja 
vahendite lõppsaajate vahel. 

Georuumiline taotlus 
Veebipõhine rakendus 
põllumajandustoetuse pindalapõhiste 
taotluste esitamiseks. 

Gini kordaja 

Statistilise andmekogumi ebavõrdsuse 
määra mõõt, mis näitab näiteks seda, mil 
määral riigi rikkus või sissetulekute jaotus 
erineb täiesti võrdsest jaotusest. 

Hea keskkonnaseisund 

Merede ja ookeanide hea seisundi, 
bioloogilise mitmekesisuse, tootlikkuse ja 
pikaajalise jätkusuutlikkuse kvalitatiivne 
eesmärk. 

Hinnanguline veamäär 
Andmekogumit mõjutava veamäära 
statistiline hinnang, mis põhineb 
tehingute esindusliku valimi testimisel. 
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Horisontaalne erireservatsioon Valdkondadevaheline kogurahvatulu 
erireservatsioon. 

Iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne 

Komisjoni igal aastal koostatav aruanne 
ELi eelarve haldamise ja saavutatud 
tulemuste kohta, milles võetakse kokku 
peadirektoraatide ja rakendusametite 
aasta tegevusaruannetes sisalduv teave. 

Iga-aastane kontrolliaruanne 

Liikmesriigi auditeerimisasutuse 
koostatud dokument, mis esitatakse 
komisjonile osana kõnealuse riigi iga-
aastasest kindlustandva teabe paketist. 

Integreerimine 

Konkreetsete prioriteetide (nt sooline 
võrdõiguslikkus, kliimakaitse) 
süstemaatiline arvessevõtmine kogu 
poliitika kujundamisel ja rakendamisel. 

Isikukaitsevahendid 

Esemed, nagu näomaskid, kindad ja 
silmakaitsevahendid, mis on ette nähtud 
kandja kaitsmiseks tervise- või 
ohutusriskide eest. 

Jagatud eelarve täitmine 

ELi eelarve täitmise viis, mille raames 
(vastupidiselt otsesele eelarve täitmisele) 
delegeerib komisjon täitmisülesanded 
liikmesriikidele, kandes ise lõplikku 
vastutust. 

Järelhindamine 

Lõpuleviidud projekti või programmi 
tõhususe, tulemuslikkuse, sidususe, 
asjakohasuse ja ELi lisaväärtuse 
sõltumatu hindamine. 

Järgmisse eelarveaastasse ülekandmine 
Teatud tingimustel toimuv kasutamata 
eelarveassigneeringute ülekandmine 
ühest eelarveaastast järgmisse. 

Kalanduse teadus-, tehnika- ja 
majanduskomitee (STECF) 

Ekspertide kogu, kelle komisjon on 
määranud abistama ühise 
kalanduspoliitika rakendamist. 

Kandidaatriik 
Riik, kelle ELi liikmeks astumise avaldust 
on ametlikult tunnustanud Euroopa 
Ülemkogu. 

Kasutatud toetussumma 

Sageli protsendina väljendatud osa 
liikmesriikidele eraldatud ELi vahenditest, 
mis on kulutatud rahastamiskõlblikele 
projektidele. 
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Katusprogramm 

Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendi programm, mille 
raames eraldatakse mitmele riigile 
teatavate tingimuste täitmise korral 
täiendavaid vahendeid (lisaks neile 
eraldatud põhisummadele). 

Kaudne eelarve täitmine 

ELi eelarve täitmise meetod, mille 
kohaselt usaldab komisjon eelarve 
täitmise ülesanded muudele üksustele 
(nagu kolmandad riigid ja 
rahvusvahelised organisatsioonid). 

Kaudsed kulud 

Toetusesaaja kantud kulud, mis ei ole 
otseselt seotud mõne ELi rahastatava 
projekti või tegevusega (nt üld- ja 
halduskulud). 

Kestlik areng 

Arengu käsitlusviis, milles võetakse 
arvesse pikaajalisi vajadusi, nagu 
tulemuste püsivus, keskkonna ja 
loodusvarade säilitamine ning sotsiaalne 
ja majanduslik võrdsus. 

Kindlasummaline toetus Täissummas, mitte osamaksetena tehtav 
makse. 

Kindlustandev töövõtt 

Teatavat liiki audit, mille põhjal esitatakse 
auditiarvamus (näiteks finantsaruannete 
usaldusväärsuse või tehingute 
korrektsuse kohta). 

Kindlustandva teabe pakett 

Dokumendid, mille iga liikmesriik esitab 
komisjonile igal aastal seoses Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidega, 
sealhulgas raamatupidamise 
aastaaruanded, kokkuvõte, 
kontrolliaruanne, liidu vahendite haldaja 
kinnitus ja auditiarvamus. 

Kinnitav avaldus 

Aasta tegevusaruandes esitatud 
komisjoni peadirektorite kinnitus 
raamatupidamise aastaaruannete 
terviklikkuse ja täpsuse, nende aluseks 
olevate tehingute seaduslikkuse ja 
korrektsuse, sisekontrollisüsteemide 
toimimise ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtete järgimise 
kohta. 
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Kinnitav avaldus 

Kontrollikoja aastaaruande osaks olev 
avaldus, milles esitatakse auditiarvamus 
ELi raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 
kohta. 

Kogurahvatulu 
Üks riigi jõukuse peamisi hindamisviise, 
mis koosneb nii riigis endas kui ka 
väljaspool seda teenitud tulust. 

Kogurahvatulu nimistu 
Kogurahvatulu arvutamiseks kasutatav 
menetluste, statistika ja muude 
elementide loetelu. 

Kogurahvatulu reservatsioon 
Reservatsioon liikmesriigi kogurahvatulul 
põhinevate omavahendite arvutamise 
suhtes. 

Komisjoni talituste töödokument 

Komisjoni mittesiduv dokument, mis on 
koostatud aruteluks kas 
institutsioonisiseselt või väljaspool 
institutsiooni. 

Konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruanne 

Kõigi ELi institutsioonide, organite ja 
asutuste raamatupidamise 
koondaruanne, mis esitatakse ühes 
dokumendis. 

Koondmäärus 

Finantsmääruse 2018. aasta 
läbivaatamine, millega muudeti ja 
lihtsustati ELi finantsreegleid ja eelarve 
haldamist. 

Koostalitlusvõime 
Süsteemi võime suhelda ja töötada teiste 
süsteemidega, sealhulgas 
andmevahetuse teel. 

Korraldusasutus 

ELi rahastatava programmi juhtimiseks 
liikmesriigi poolt määratud riiklik, 
piirkondlik või kohalik (avaliku või 
erasektori) asutus. 

Korrektsioonivõime Komisjoni kasutatav näitaja tulevaste 
korrektsioonide suuruse hindamiseks. 

Korrektsus / seaduslikkus ja korrektsus 

Tehingu või tegevuse vastavus 
kohaldatavatele eeskirjadele ja 
määrustele ning mis tahes lepingulistele 
nõuetele. 
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Kulukohustus 

Eelarvest konkreetse kuluartikli, nagu 
leping või toetusleping, rahastamiseks 
ette nähtud summa. Kulukohustus eeldab 
selle aluseks olevat kulukohustuste 
assigneeringut. 

Kulukohustusest vabastamine Kasutamata kulukohustuse osaline või 
täielik tühistamine komisjoni poolt. 

Kulukohustuste assigneering 
ELi eelarvest konkreetsete kuluartiklite 
rahastamiseks mõeldud summade 
aastane ülemmäär. 

Kumulatiivne allesjäänud vearisk 

Nende kulude osakaal, mis on 
programmitöö perioodi lõpus pärast kõigi 
parandusmeetmete võtmist endiselt 
vastuolus õigusnormidega. 

Kvantifitseeritav viga 

Kontrollikoja poolt tehingute testimise 
tulemuste esitamisel kasutatav liigitus, 
kui vigadest mõjutatud tehingu summat 
on võimalik mõõta. 

Käibemaks 
Kaupade tootmisel ja turustamisel ning 
teenuste osutamisel lisatav kaudne 
tarbimismaks, mille tasub lõpptarbija. 

Käibemaksu sissenõudmismäär 

Protsendimäär, mida kohaldatakse iga 
liikmesriigi käibemaksubaasi suhtes 
käibemaksupõhiste omavahendite 
arvutamisel. 

Käibemaksubaas Nende kaupade ja teenuste koguväärtus, 
mille suhtes kohaldatakse käibemaksu. 

Käibemaksupõhised omavahendid 

ELi omavahendid, mis koosnevad 
kindlaksmääratud osast 
(sissenõudmismäär) iga liikmesriigi 
kogutud käibemaksust. 

Käibemaksureservatsioon 
Reservatsioon liikmesriigi 
käibemaksupõhiste omavahendite 
arvutamise suhtes. 

Lihtsustatud kuluvõimalus 

Viis toetuse suuruse määramiseks, 
kasutades selliseid meetodeid nagu 
standardiseeritud ühikuhinnad, 
kindlamääralised või kindlasummalised 
maksed, mitte toetusesaaja tegelikult 
kantud kulud. Selle eesmärk on 
halduskoormuse vähendamine. 
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Liidu tolliseadustik ELi peamine tollialane õigusakt. 

Liidu õigustik (aquis) 
Kogu ELi õigus tervikuna, mis hõlmab 
seadusandlikke akte, kohtuotsuseid ja 
muid õigusakte. 

Lubatud kogupüük 
Maksimaalne kogusmaht, mida võib ühise 
kalanduspoliitika kohaselt igal aastal 
püüda. 

Lõppsaaja/toetusesaaja 
Füüsiline või juriidiline isik, kes saab ELi 
eelarvest toetust või laenu, või kasu 
mõnest ELi rahastatud tegevusest. 

Läbirääkimiste peatükk 

Üks liidu õigustiku kesksetest 
valdkondadest kandidaatriikidega 
peetavate ühinemisläbirääkimiste 
kontekstis. 

Lähenemine 

Protsess, mille raames teevad eurot 
kasutusele võtta soovivad liikmesriigid 
jõupingutusi konkreetsete majanduslike 
ja regulatiivsete kriteeriumide täitmiseks. 

Maaelu arengu programm 

Komisjoni poolt heaks kiidetud riigi või 
piirkonna tasandi mitmeaastased 
eesmärgid ja meetmed ELi maaelu arengu 
poliitika elluviimiseks. 

Maatükkide identifitseerimise süsteem 
(LPIS) 

Liikmesriikide põllumajandusmaa 
andmebaas, mida kasutatakse ühise 
põllumajanduspoliitika otsetoetuste 
maksmisel ning põllumajandustootjate 
taotluste toetuskõlblikkuse kontrollimisel. 

Makromajanduslik finantsabi 
Finantsabi, mida EL annab 
partnerriikidele, kellel on maksebilansi- 
või eelarveraskusi. 

Makseasutus 
Liikmesriigi poolt ELi 
põllumajanduskulutuste haldamiseks 
määratud asutus. 

Maksete assigneering Luba makse tegemiseks, kui nõutavad 
tingimused on täidetud. 

Merekaitseala 

Seadusega või muul viisil määratud 
mereala elurikkuse, loodusvarade ja 
kultuuripärandi kaitsmiseks ja 
säilitamiseks. 
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Mestimine 

Mehhanism suutlikkuse suurendamiseks 
spetsiifilistes valdkondades, mille abil 
saab partnerriigi asutus tuge mõne ELi 
liikmesriigi partnerasutuselt. 

Mitmeaastane finantsraamistik 

ELi eelarveraamistik, milles kehtestatakse 
kuues rubriigis tavaliselt seitsme aasta 
pikkuseks perioodiks prioriteedid 
(poliitikaeesmärkide põhjal) ja 
ülemmäärad. See annab aluse ELi 
aastaeelarvete väljatöötamiseks, piirates 
kõikide kulukategooriate kulutusi. 

Mitmekordistav mõju 

Kui teatav muutus teatavas sisendis, 
näiteks ELi investeeringute või tagatiste 
mahus, põhjustab suurema muutuse 
väljundis, näiteks koguinvesteeringutes. 

Mõju 

Lõpetatud projekti või programmi 
pikaajaline mõju, mis võib olla sotsiaal-
majanduslik, keskkonnaalane või 
rahaline. 

Mõjuhindamine 
Poliitikaalgatuse või muu tegevuse 
tõenäolise (ex ante) või tegeliku (ex post) 
mõju analüüs. 

Naabruspoliitika, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahend 

Mitmeaastase finantsraamistiku 2021–
2027 ELi programm, mis ühendab mitu 
välistegevuse rahastamisvahendit üheks. 

Noorte tööhõive algatus 

ELi programm, mis toetab tööturust, 
haridusest ja koolitusest kõrvale jäänud 
noori piirkondades, kus noorte töötuse 
määr ulatub üle 25%. 

Nõuetele vastavus 

Süsteem, mille alusel peavad 
põllumajandustootjad toetuse saamiseks 
täitma keskkonna, toiduohutuse, 
loomade tervise ja heaolu ning maa 
harimisega seotud nõudeid. 

Olulisuse piirmäär 

Künnis, millest alates loetakse 
auditeeritud andmekogumis või 
finantsaruannete kogumis tuvastatud 
õigusnormide rikkumised täpsust ja 
usaldusväärsust mõjutavaks. 
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Omakapitaliinvesteering 
Investeerimine ettevõttesse, et saada 
vastutasuks osalus ettevõttes ja osa 
kasumist. 

Omavahendid 
ELi eelarve rahastamiseks kasutatavad 
vahendid, millest suur osa pärineb 
liikmesriikide osamaksetest. 

Ortofoto 
Aerofoto, mis kompenseerib kõrgust, 
kallet ja pinna topograafiat, et 
kaugmõõtmist ühtlustada. 

Otsesed kulud 
Toetusesaaja kantud kulud, mis on 
otseselt seotud mõne ELi rahastatava 
projekti või tegevusega. 

Otsetoetus/otsemakse 

Põllumajandustoetused, peamiselt 
pindalatoetus, mida makstakse Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondist otse 
põllumajandustootjatele. 

Paranduseelarve projekt Komisjoni ettepanek muuta ELi eelarvet 
selle täitmise käigus. 

Partnerlusleping 

Komisjoni ja liikmesriigi või kolmanda 
riigi / kolmandate riikide vahel ELi 
kuluprogrammi raames sõlmitud leping, 
milles sätestatakse näiteks strateegilised 
kavad, investeerimisprioriteedid või 
kaubandustingimused või arenguabi 
andmise tingimused. 

Peamine tulemusnäitaja 
Kvantifitseeritud mõõdik, mis näitab 
tulemuslikkust peamiste eesmärkidega 
võrreldes. 

Potentsiaalne kandidaatriik 

Riik või territoorium, kellel on selge 
väljavaade ELiga tulevikus ühineda, kuid 
kellele ei ole veel antud kandidaatriigi 
staatust. 

Prioriteetne suund 
Rakenduskava põhieesmärk, mis on 
jagatud üheks või mitmeks 
investeerimisprioriteediks. 

Programm 
Vahend teatavate ELi poliitikaeesmärkide 
saavutamiseks, tavaliselt 
kaasrahastatavate projektide kaudu. 

Programm „Horisont 2020“ ELi teadusuuringute ja innovatsiooni 
programm perioodiks 2014–2020. 
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Programme haldavad asutused 
Ühtekuuluvuspoliitika kulutustega seotud 
korraldus-, sertifitseerimis- ja 
auditeerimisasutuste koondnimetus. 

Programmi „Erasmus+“ magistrantide 
õppelaenu tagamise rahastu 

Euroopa Investeerimisfondi poolt 
Euroopa Komisjoni nimel juhitav algatus, 
millega tagatakse laenud välismaal 
toimuvaks kraadiõppeks, et aidata 
üliõpilastel oma õpinguid rahastada. 

Programmi eelarvestus 

Partnerriigi koostatud ja Euroopa 
Komisjoni poolt heaks kiidetud 
dokument, milles määratakse kindlaks 
koostöö- või arengualane tegevus ning 
vajalikud rahalised, inim- ja materiaalsed 
ressursid. 

Programmi tulemuslikkuse ülevaade 

Iga-aastase haldus- ja tulemusaruande 
lisa, milles esitatakse kokkuvõte kõigist 
programmiaruannetest ja programmide 
valitud näitajatest. 

Programmiaruanne 

Komisjoni poolt aastaeelarve projektis iga 
rahastamisprogrammi jaoks taotletud 
tegevusassigneeringute põhjendus, mis 
põhineb näitajate abil mõõdetud 
eelmiste aastate edusammudel. 

Programmiriigid (Erasmus+) 
ELi liikmesriigid, Põhja-Makedoonia, 
Island, Liechtenstein, Norra, Serbia ja 
Türgi. 

Programmitöö periood 
Ajavahemik, mille jooksul ELi 
rahastamisprogrammi kavandatakse ja 
rakendatakse. 

Põhitoetuskava 
ELi põllumajanduskava, millest tehakse 
põllumajandustootjatele makseid 
toetuskõlbliku maa pindala alusel. 

Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimakohustus 

Kõik vabatahtlikud tavad, mis ei piirdu 
tavapäraste keskkonnanõuetega ja 
annavad põllumajandustootjatele õiguse 
saada ELi eelarvest toetust. 

Põllumajanduslik faktortulu 
Põllumajandustulu, mis on jagatud 
vastavalt selle koostisosadele (maa, töö ja 
kapital). 
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Püsirohumaa 
Põllumajandusmaa, mida kasutatakse 
rohkem kui viiel järjestikusel aastal rohu 
või rohttaimede kasvatamiseks. 

Püügisurve Kalapüügi mõju kalavarudele. 

Raamatupidamisarvestuse 
kontrollimine ja heakskiitmine 

Iga-aastane protsess, mille käigus kiidab 
komisjon pärast kontrolle heaks 
rakendusasutuste ja partnerite poolt 
väljamaksmiseks taotletud summad. 

Rahalist toetust käsitlev leping 

Kokkulepe komisjoni ja kaudse eelarve 
täitmise raames tegutseva 
organisatsiooni vahel, kes on ilmutanud 
suutlikkust hallata vahendeid komisjoniga 
samal tasemel. 

Rahastamisvahend/finantskorraldus 

Rahaline toetus ELi eelarvest, mis võib 
olla omakapitali- või kvaasiomakapitali 
investeeringute, laenu, tagatise või muu 
riskijagamisvahendi vormis. 

Rahvusvaheline 
katsetermotuumareaktor (ITER) 

Rahvusvaheline uurimisprojekt, mida 
viiakse ellu ELi ja mitme kolmanda riigi 
koostöös ning mille eesmärk on näidata 
täismõõdulise termotuumareaktori 
teaduslikku ja tehnoloogillist 
võimalikkust. 

Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu 
(ICES) 

Valitsustevaheline 
mereteadusorganisatsioon, mis töötab 
selle nimel, et edendada ja jagada 
teaduslikku arusaama merede ja 
ookeanide seisundist ja säästvast 
kasutamisest. 

Rahvusvahelised auditistandardid (ISA) 
Rahvusvahelise Arvestusekspertide 
Föderatsiooni välja antud finantsauditi 
standardid. 

Rakendusamet 

Komisjoni poolt piiratud ajaks loodud ja 
hallatav organisatsioon, et täita tema 
nimel ja vastutusel ELi programmide ja 
projektidega seotud konkreetseid 
ülesandeid. 

Rakenduskava 

Põhiraamistik ELi rahastatud 
ühtekuuluvusprojektide rakendamiseks 
kindlaksmääratud perioodil, mis kajastab 
komisjoni ja liikmesriikide vahel eraldi 
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sõlmitud partnerluslepingutes sätestatud 
prioriteete ja eesmärke. 

Reservatsioon 
Peadirektori poolt aasta tegevusaruandes 
esitatud kinnitavas avalduses nimetatud 
puudus. 

Riigiabi 

Valitsuse poolt ettevõttele või 
organisatsioonile antav otsene või 
kaudne toetus, mis annab neile 
konkurentide ees eelise. 

Riigihange 

Ehitustööde, kaupade või teenuste 
ostmine avaliku sektori või muu asutuse 
poolt avatud ja konkurentsipõhise 
hankemenetluse kaudu, et saavutada 
parim kvaliteet ja kulutustele vastav tulu. 

Riiklik koordineerimiskeskus 

Asutus, mis koordineerib liikmesriikide 
piirivalveasutuste tegevust ja toimib 
keskusena, kus nad vahetavad teavet 
üksteisega ja Frontexiga. 

Riiklik tugipank Finantsasutus, mille valitsus on loonud 
majandusarengu rahastamiseks. 

Rikkumismenetlus 
Meede, mida komisjon võtab mis tahes 
ELi liikmesriigi vastu, kes ei täida oma ELi 
õigusest tulenevaid kohustusi. 

Rohestamine 

Kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade rakendamine. 
Sellega osutatakse ka vastavale ELi 
toetuskavale. 

Sekkumisloogika 
Ettepaneku eesmärkide, kavandatud 
sisendite ja tegevuste ning soovitud 
tulemuste ja mõju vahelised seosed. 

Sertifitseerimisasutus 
Liikmesriigi määratud asutus, kes kinnitab 
kuluaruannete ja väljamaksetaotluste 
õigsust ja nõuetele vastavust. 

Sertifitseerimisasutus 
(põllumajanduses) 

Põllumajanduskulude puhul avaliku või 
erasektori asutus, mille liikmesriik on 
määranud tõendama akrediteeritud 
makseasutuse raamatupidamise 
aastaaruande usaldusväärsust ning selle 
aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust. 
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Sihtotstarbeline tulu 

ELi eelarvesse makstud summad (nt 
trahvid ja korrektsioonid ning kolmandate 
riikide osamaksed 
teadusprogrammidesse), mida saab 
kasutada ainult kindlaksmääratud 
eesmärgil. 

Sihtvaldkond ELi maaelu arengu poliitika teise tasandi 
prioriteet. 

Sisend 

Projekti või programmi elluviimiseks 
kasutatud inimressursid või rahalised, 
materiaalsed, halduslikud või 
regulatiivsed vahendid. 

Statistiline valimi moodustamine 

Statistilistel andmetel põhinev valimi 
moodustamise meetod, mida kasutatakse 
auditeerimisel esinduslike tulemuste 
saamiseks. 

Statistiliselt esindusliku valimi 
moodustamine 

Statistiliste meetodite kasutamine valimi 
moodustamiseks, mis kajastab selle 
aluseks oleva andmekogumi omadusi. 

Strateegia „Euroopa 2020“ 

Euroopa Liidu 2010. aastal käivitatud 
kümneaastane strateegia, mille eesmärk 
on edendada majanduskasvu ja luua uusi 
töökohti. 

Sulgemine 

ELi kava või fondi vahendite tasaarvestus, 
mille raames tehakse liikmesriigile või 
muule toetust saavale riigile lõppmakse 
või nõutakse tagasi liigselt makstud 
summad. 

Suurprojekt 

Transpordi-, keskkonna- või 
energiasektoris ellu viidav ELi rahastatud 
projekt, mille rahastamiskõlblike kulude 
kogusumma ületab 50 miljonit eurot. 

Säästev kalapüük Püügitavad, mis ei kahanda kalavarusid ja 
minimeerivad keskkonnamõju. 

Säästlikkus 

Põhimõte, mille kohaselt tehakse 
vahendid kättesaadavaks õigeaegselt, 
sobivas koguses ja kvaliteedis ning parima 
hinnaga. 

Tagasiheide Soovimatu kalasaagi vette tagasi 
laskmine. 



17 

 

Tagasinõudekorraldus Dokument, millega nõutakse võlgnetava 
summa tasumist. 

Tagastatav käibemaks 

Käibemaks, mille maksukohustuslane 
võib maksuhaldurile tasumisele kuuluvast 
käibemaksust maha arvata, olles selle 
juba tasunud oma kaupade ja teenuste 
ostude pealt. 

Talitustevaheline konsulteerimine 
Ametlik menetlus, mille raames üks 
komisjoni talitus küsib ettepaneku kohta 
nõu või arvamust teistelt talitustelt. 

Tasaarvestus 
ELi programmi sulgemisel liikmesriigile 
tehtud lõppmakse või talle esitatud 
tagasimaksenõue. 

Tehing 
ELi raamatupidamisarvestuses 
kirjendatud toiming, nagu tehtud makse 
või saadud tulu. 

Teiste tööle tuginemine 

Meetod, mida kasutatakse auditeeritava 
esitatud finantsinformatsiooni, muude 
andmete või konkreetsete väidete kohta 
kindluse andmiseks. 

Tekkepõhine raamatupidamisarvestus 

Arvestusmeetod, mis kajastab tulu selle 
teenimise ja kulusid nende kandmise, 
mitte laekumise või väljamaksmise 
seisuga. 

Tingimuslik kohustus 
Võimalik maksekohustus, mis võib 
tekkida sõltuvalt tulevikus toimuvast 
sündmusest. 

Toetus 
ELi eelarvest toetusesaajale antav 
tagastamatu toetus toetuskõlbliku 
projekti või programmi rakendamiseks. 

Toetuse maksimaalne suurus 

Rahastatavale valdkonnale eraldatava 
toetuse kogusumma, mis on väljendatud 
protsendina rahastamiskõlblikest 
kuludest. Toetuse maksimaalne suurus 
varieerub programmiti ja sõltub sellistest 
teguritest nagu geograafiline asukoht. 

Toetusesaaja Füüsiline või juriidiline isik, kes saab ELi 
eelarvest toetust või laenu. 

Toetusõigus Võõrandatav õigus, mis annab aktiivsele 
põllumajandustootjale õiguse ELi 
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toetusele, kui see on deklareeritud koos 
toetuskõlbliku põllumajandusmaaga. 

Tollimaksude alalaekumine 
Erinevus riigis kogumisele kuuluva 
impordimaksude kogusumma ja tegelikult 
kogutud summa vahel. 

Tootmiskohustusega seotud toetus 
ELi toetusmaksed 
põllumajandustootjatele konkreetse 
toote tootmiseks. 

Tootmiskohustusega sidumata 
[sissetuleku-] toetus 

Põllumajandustootjatele makstav ELi 
toetus, mis ei ole seotud konkreetse 
põllumajandustoote tootmisega. 

Traditsioonilised omavahendid ELi tulud, mis on saadud tolli- ja 
suhkrumaksudest. 

Traditsiooniliste omavahendite avatud 
punkt 

Komisjoni väljendatud reservatsioon 
traditsiooniliste omavahendite andmete 
kohta liikmesriigi tulukontodel. 

Tulem 

Aasta tulem, mis on esitatud ELi 
konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruandes ning mis väljendab tulude 
ja kulude vahet. 

Tulemus 

Projekti või programmi vahetu mõju kohe 
pärast selle lõpuleviimist, näiteks kursusel 
osalejate paranenud tööalane 
konkurentsivõime või parem 
juurdepääsetavus pärast uue tee 
valmimist. 

Tulemuslikkus 
Põhimõte, mis käsitleb seda, kui suures 
ulatuses on seatud eesmärgid läbiviidud 
tegevusega saavutatud. 

Tulemuslikkus 

Näitaja, mis mõõdab seda, mil määral on 
ELi rahastatud meede, projekt või 
programm oma eesmärgid saavutanud ja 
pakub kulutustele vastavat tulu. 

Tulemusnäitaja 
Mõõdetav muutuja, mis annab teavet 
toetatud projektide poolt sihtrühmale 
avaldatud vahetu mõju kohta. 

Tulemusreserv 

Osa Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondile eraldatud eelarvest, 
mida ei maksta välja enne, kui teatavad 
eesmärgid on saavutatud. 
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Tundlik funktsioon/ülesanne 

Tööülesanne või ametikoht, millega 
kaasneb märkimisväärne autonoomia või 
täidesaatev võim, mida võidakse 
kuritarvitada isikliku rahalise või muu 
kasu saamiseks. 

Turumeede 

Riiklik sekkumine põllumajandusturgudel, 
et leevendada hinnalanguste ja 
struktuuriliste raskuste mõju valdkondliku 
toetuse (nt puu- ja köögivili, vein, 
koolipiim) abil. 

Tõhusus 

Parim võimalik suhe kasutatud vahendite, 
läbiviidud tegevuse ja eesmärkide 
saavutamise vahel [määrusest (EL) 
2018/1046]. 

Täiendavus 

Põhimõte, mille kohaselt on ELi eraldatud 
rahastamine (eelkõige Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondid) 
mõeldud liikmesriikide kulutuste 
täiendamiseks, mitte nende 
asendamiseks. 

Täitmata kulukohustused Võetud, kuid veel välja maksmata 
kulukohustuste summa. 

Usaldusvahemik 
Statistiline näitaja valimikontrolli 
tulemuste täpsuse mõõtmiseks, mida 
kasutatakse veamäära hindamisel. 

Usaldusväärne finantsjuhtimine 
Ressursside haldamine kooskõlas 
säästlikkuse, tõhususe ja tulemuslikkuse 
põhimõtetega. 

Vabastusjärgne tollikontroll Tollikontroll, mida kohaldatakse pärast 
seda, kui toll on kauba vabastanud. 

Vahemakse 

ELi projekti või programmi makse, mis 
tehakse peale seda, toetusesaaja on 
täitnud lepingus või toetuslepingus 
kindlaksmääratud vahe-eesmärgi. 

Vahendusasutus 

Organisatsioon (liikmesriigi avaliku või 
erasektori asutus, valitsusväline 
organisatsioon või ELi detsentraliseeritud 
asutus), kes on määratud haldama ELi 
vahendeid kaudse või jagatud eelarve 
täitmise raames. 
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Valimi moodustamine hinnangu alusel 

Erinevalt statistilisest valimi 
moodustamisest valib audiitor selle 
meetodi puhul andmekogumist 
auditivalimisse ühikuid omal 
äranägemisel, järgides eelnevalt 
kindlaksmääratud kriteeriume. 

Valimi moodustamine rahaühiku järgi 

Statistiline valimi moodustamise meetod, 
mille puhul on konkreetse tehingu 
tõenäosus valimisse langeda 
proportsionaalne tema suurusega. 

Vastavusaudit 

Audit, mille raames tehakse kogutud 
tõendusmaterjali põhjal kindlaks, kas 
tegevus vastab kohaldatavatele 
eeskirjadele ja normidele ning mis tahes 
lepingute või kokkulepete tingimustele. 

Vastavuse kontroll 

Protsess, mille käigus komisjon kontrollib, 
kas liikmesriik on kasutanud enda 
käsutuses olevaid põllumajandusfondide 
vahendeid nõuetekohaselt ning juhtinud 
oma juhtimis- ja kontrollisüsteeme 
tõhusalt. 

Viga Arvutamisel tehtud vea või õiguslike ja 
lepinguliste nõuete rikkumise tagajärg. 

VKEde algatus 

Komisjoni ja Euroopa Investeerimisfondi 
ühisrahastamisvahend, mille eesmärk on 
lihtsustada väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate juurdepääsu 
rahastamisele. 

Vähese tähtsusega riigiabi Riigiabi summa, alla mille ei ole komisjoni 
heakskiit vajalik. 

Väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad (VKEd) 

Ettevõtete ja muude organisatsioonide 
suurust kirjeldav määratlus, mis põhineb 
töötajate arvul ja teatavatel 
finantskriteeriumidel. Väikeettevõtjate 
puhul on töötajate arv alla 50 ning käive 
või bilansimaht ei ületa 10 miljonit eurot. 
Keskmise suurusega ettevõtjate puhul on 
töötajate arv alla 250 ja nende käive on 
kuni 50 miljonit eurot või bilansimaht 
kuni 43 miljonit eurot. 
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Välispiir 
ELi liikmesriigi ja kolmanda riigi vaheline 
piir, sealhulgas lennujaamad ning mere-, 
järve- ja jõesadamad. 

Välistegevus 

ELi tegevus kolmandate riikide 
abistamiseks ja nendega suhete 
arendamiseks, sealhulgas mitmepoolsete 
lepingute kaudu, samuti piirkondlike või 
ülemaailmsete organisatsioonidega. 

Väljamaksemäär 
Rahastamisvahendist lõppsaajatele välja 
makstud vahendite osakaal vahendite 
kogusummas. 

Väljatõrjuv mõju 

Majanduslik mõju, mille puhul 
valitsemissektori kulutuste suurenemine 
põhjustab erainvesteeringute 
vähenemise. 

Väljund 
Projekti abil toodetu või saavutatu 
(näiteks korraldatud koolitus või rajatud 
tee). 

Õigusnormide rikkumine ELi (või asjaomaste riigisiseste) eeskirjade 
või lepinguliste kohustuste rikkumine. 

Õpiliikuvus Õppimine või koolitus mõnes teises riigis. 

Ärakuulamismenetlus 

Menetlus, mille käigus komisjon arutab 
kontrollitud asutuse või üksusega oma 
kontrollide tulemusi, et tagada nende 
põhjendatus. 

Ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
ELi välispoliitika osa, milles 
keskendutakse julgeoleku- ja 
kaitsevõimele. 

Ühine kalanduspoliitika 

ELi kalavarude ja kalapüügi majandamise 
raamistik, mille eesmärk on tagada 
kalavarude jätkusuutlik majandamine ja 
kalapüügist elatuvale elanikkonnale 
stabiilne sissetulek. 

Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP): 

ELi ühtne põllumajanduspoliitika, mis 
hõlmab toetusi ja mitmesuguseid muid 
meetmeid, et tagada toiduga kindlustatus 
ja ELi põllumajandustootjate rahuldav 
elatustase, edendada maaelu arengut ja 
kaitsta keskkonda. 
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Ühine seire- ja hindamisraamistik 
Ühise põllumajanduspoliitika 
tulemuslikkuse hindamise eeskirjad ja 
kord. 

Ühisettevõte 

ELi asutus, mis on asutatud koos 
partneriga, et viia ellu projekti või 
tegevust teadusuuringute ja tehnoloogia 
valdkonnas. 

Ühissätete määrus 
Määrus, millega kehtestatakse kõigi viie 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi 
suhtes kohaldatavad eeskirjad. 

Ühtekuuluvusfond 

ELi-siseste majanduslike ja sotsiaalsete 
erinevuste vähendamiseks loodud ELi 
fond, millest rahastatakse selliste 
liikmesriikide investeeringuid, mille 
kogurahvatulu elaniku kohta jääb alla 
90% ELi keskmisest. 

Ühtekuuluvusfondist rahastatav riik 
ELi liikmesriik, mis on 
Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks 
rahastamiskõlblik. 

Ühtne haldus- ja kontrollisüsteem 
(IACS) 

ELi mehhanism, mida liikmesriigid 
kasutavad ühise põllumajanduspoliitika 
raames põllumajandustootjatele 
tehtavate maksete haldamiseks ja 
kontrollimiseks. 

Ühtne riskijuhtimise raamistik 
Liikmesriikide tollikontrolli raamistik, mis 
põhineb riskiteabe ja -analüüside 
vahetamisel tolliasutuste vahel. 

Ühtse pindalatoetuse kava 

Kümnes liikmesriigis üleminekuperioodil 
rakendatav pindalapõhine toetuskava, 
mille alusel makstakse 
põllumajandustootjatele ühtne summa 
ühe hektari kohta. Kõik teised 
liikmesriigid rakendavad põhitoetuskava. 

Üldine grupierandi määrus 
ELi määrus, millega lubatakse teatavat 
liiki riigiabimeetmeid ilma komisjoni 
teavitamata. 

Üleeuroopaline võrk 

Piiriülese transpordi-, energia- või 
telekommunikatsioonitaristu võrgustik, 
mis on loodud ELi ühtse turu toimimise 
toetamiseks ja tõhustamiseks, 
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hõlbustades inimeste, kaupade ja 
teenuste vaba liikumist. 

Ülemeremaad ja -territooriumid 

Riigid ja territooriumid, mis ei ole ELi 
liikmed, kuid on põhiseaduslikult seotud 
kolme ELi liikmesriigiga (Taani, 
Prantsusmaa ja Madalmaad). 

Ülemeremaade ja -territooriumide 
assotsieerimise otsus 

Otsus, millega luuakse partnerlus ELi ning 
ülemeremaade ja -territooriumide vahel, 
et toetada nende kestlikku arengut ning 
edendada ELi väärtusi ja standardeid. 

Üleminekurahastu Vahend, millega tagatakse ELi 
rahastamiskavade vaheline jätkuvus. 

Ümberasustamine 

Pagulaste üleviimine riigist, kus nad on 
varjupaika taotlenud, teise riiki, kes on 
nõustunud neid vastu võtma ja neile 
lõpuks alalise elamisõiguse andma. 
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