
 

 

Letno poročilo Evropskega računskega 
sodišča za leto 2021 – glosar 

Termin Razlaga 

ABAC 
Informacijski sistem Komisije  
 za izvrševanje in spremljanje vseh 
proračunskih in računovodskih operacij. 

Bruto nacionalni dohodek (BND) 
Standardno merilo bogastva države, ki 
temelji na dohodku iz domačih virov in 
tujine. 

Carinska kontrola po sprostitvi blaga Carinske kontrole, ki se izvedejo, po tem 
ko carinski organi sprostijo blago. 

Carinski zakonik Unije Glavni carinski zakonodajni akt EU. 

Celotni dovoljeni ulov 
Največja letna količina rib iz staleža, ki jih 
je v skladu s skupno ribiško politiko 
dovoljeno uloviti. 

Celovito finančno poročanje in 
poročanje o odgovornosti 

Sklop poročil o proračunu EU, ki jih 
pripravi Komisija in se vsako leto 
predložijo Parlamentu in Svetu v 
postopek razrešnice. Zajema letno 
poročilo o upravljanju in smotrnosti 
izvrševanja proračuna EU, konsolidirani 
zaključni račun EU, nadaljnje ukrepanje 
na podlagi razrešnice in dolgoročno 
napoved proračuna EU. 

Cilji trajnostnega razvoja 

17 ciljev agende Združenih narodov za 
trajnostni razvoj do leta 2030, 
namenjenih spodbujanju ukrepanja vseh 
držav na področjih, ki so ključnega 
pomena za človeštvo in planet. 

Čezmorske države in ozemlja 

Države in ozemlja, ki niso del EU, vendar 
so ustavno povezani s tremi njenimi 
državami članicami (Dansko, Francijo in 
Nizozemsko). 

Črpanje 

Obseg (pogosto izražen kot odstotek), v 
katerem so bila sredstva EU, dodeljena 
državam članicam, porabljena za 
upravičene projekte. 

https://www.undp.org/sustainable-development-goals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=EAIaIQobChMIkNPpw8aW-gIVDAGLCh31qQBdEAAYASAAEgLNwfD_BwE
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Davek na dodano vrednost (DDV) 

Posredni davek na potrošnjo, ki se 
obračuna na proizvodnjo in distribucijo 
blaga ter zagotavljanje storitev in ga na 
koncu plača končni potrošnik. 

Decentralizirana agencija 

Neodvisni organ EU, ki je bil ustanovljen 
za nedoločen čas kot središče 
strokovnega znanja in je zadolžen za 
izvajanje nalog, ki prispevajo k razvoju in 
izvajanju določene politike EU. 

Dejanska stopnja rezervacij Delež potencialnih obveznosti, ki jih mora 
pokrivati skupni sklad za rezervacije. 

Deljeno upravljanje 

Metoda porabe proračuna EU, pri kateri 
Komisija, za razliko od neposrednega 
upravljanja, izvrševanje prenese na 
države članice, vendar ohrani končno 
odgovornost. 

Delovni dokument služb Komisije 
Nezavezujoč dokument Komisije, 
pripravljen za razpravo bodisi v instituciji 
bodisi zunaj nje. 

Dobro finančno poslovodenje 
Upravljanje virov v skladu z načeli 
gospodarnosti, učinkovitosti in 
uspešnosti. 

Dobro okoljsko stanje 

Kvalitativni cilj za zdravje, biotsko 
raznovrstnost, produktivnost in 
dolgoročno trajnostnost morij in 
oceanov. 

Dodatnost 

Načelo, v skladu s katerim mora 
financiranje EU, zlasti v okviru skladov 
ESI, nacionalno porabo dopolnjevati in ne 
nadomeščati. 

Država kandidatka Država, katere prošnjo za članstvo v EU je 
uradno priznal Evropski svet. 

Države programa (Erasmus+) 
Države članice EU, Severna Makedonija, 
Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Srbija in 
Turčija. 

Državna pomoč 

Neposredna ali posredna državna 
podpora za podjetje ali organizacijo, 
zaradi česar je ta v ugodnejšem položaju 
kot konkurenti. 
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Državna pomoč de minimis 
Mejni znesek državne pomoči, pod 
katerim zanjo ni potrebna odobritev 
Komisije. 

Enkratno plačilo 
Poenostavljena oblika financiranja, 
namenjena približni oceni dejanskih 
stroškov ukrepa. 

Erasmus+ 

Program EU za podporo izobraževanju, 
usposabljanju, mladim in športu v Evropi, 
predvsem z omogočanjem študentom, da 
študirajo in pridobivajo izkušnje v tujini. 

EU-13 

13 držav članic, ki so se Evropski uniji 
pridružile od leta 2004 (Bolgarija, Češka, 
Estonija, Hrvaška, Ciper, Latvija, Litva, 
Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, 
Slovenija in Slovaška). 

EU4Health Akcijski načrt EU za zdravje za obdobje 
2021–2027. 

Evropski investicijski sklad 
Specializiran ponudnik financiranja 
tveganja za mala in srednja podjetja po 
vsej Evropi. Je del Skupine EIB. 

Evropski kmetijski jamstveni sklad 
(EKJS) 

Sklad EU za financiranje neposrednih 
plačil kmetom in ukrepov za urejanje ali 
podporo kmetijskih trgov. 

Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja (EKSRP) 

Sklad EU za financiranje prispevka EU k 
programom za razvoj podeželja. 

Evropski sistem nacionalnih in 
regionalnih računov 

Računovodski okvir EU, ki se uporablja za 
sistematičen in podroben opis 
gospodarstva. 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
(ESPR) 

Sklad EU, katerega cilj je pomagati 
ribičem pri prehodu na trajnostni ribolov, 
obalnim skupnostim pa pri diverzifikaciji 
njihovega gospodarstva. 

Evropski sklad za regionalni razvoj 
(ESRR) 

Sklad EU, s katerim se krepi ekonomska in 
socialna kohezija v EU s financiranjem 
naložb, s katerimi se zmanjšujejo 
neravnovesja med regijami. 

Evropski sklad za strateške naložbe 
(EFSI) 

Mehanizem za podporo naložbam, ki sta 
ga vzpostavili Evropska investicijska 
banka (EIB) in Komisija v okviru 
naložbenega načrta za Evropo zaradi 



4 

 

spodbujanja zasebnih naložb v projekte 
strateškega pomena za EU. 

Evropski socialni sklad 
Sklad EU za ustvarjanje izobraževalnih in 
zaposlitvenih možnosti ter izboljšanje 
položaja ljudi, ki jih ogroža revščina. 

Evropski strukturni in investicijski skladi 
(skladi ESI) 

Pet glavnih skladov EU, ki so skupaj 
namenjeni podpori gospodarskega 
razvoja v EU: Evropski sklad za regionalni 
razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski 
sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja in Evropski sklad za pomorstvo 
in ribištvo. 

Faktorski dohodek kmetijstva Dohodek iz kmetovanja, razčlenjen na 
sestavne dele (zemljišča, delo in kapital). 

Finančna uredba 

Pravila, ki določajo, kako se proračun EU 
pripravi in porabi, in s tem povezane 
procese, kot so notranje kontrole, 
poročanje, revizija in razrešnica. 

Finančni instrument / finančni 
inženiring 

Finančna podpora iz proračuna EU v obliki 
naložb v lastniški kapital ali navidezni 
lastniški kapital, posojil ali jamstev ali 
drugih instrumentov delitve tveganja. 

Finančni popravek 

Ukrep za zaščito proračuna pred 
nepravilnimi ali goljufivimi odhodki z 
umikom ali izterjavo sredstev, da bi se 
nadomestila plačila, ki so bila napačno 
izplačana za projekte ali programe. 

Finančni posrednik 
Subjekt, ki je povezava med upraviteljem 
sredstev nekega finančnega instrumenta 
in končnimi prejemniki. 

Geoprostorska vloga za pomoč Spletno orodje za predložitev zahtevkov 
za kmetijsko pomoč, vezano na površino. 

Ginijev koeficient 

Merilo stopnje neenakosti v statistični 
populaciji, na primer, koliko porazdelitev 
bogastva ali dohodka države odstopa od 
popolnoma enakomerne porazdelitve. 

Goljufija 

Namerna in nezakonita uporaba prevare 
za pridobitev premoženjske koristi s tem, 
da se drugi stranki odvzame premoženje 
ali denar. 
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Gospodarnost 
Dajanje sredstev na razpolago 
pravočasno, v ustrezni količini in 
kakovosti ter po najugodnejši ceni. 

Hipotetični pristop 

Pristop Komisije, pri katerem so prispevki 
EU za večdonatorske projekte združeni s 
prispevki drugih donatorjev in niso 
namensko rezervirani za posebne 
postavke odhodkov. 

Horizontalni pridržek Horizontalna vrsta specifičnega pridržka v 
zvezi z BND. 

Identifikacijski sistem za zemljišča (LPIS) 

Podatkovna zbirka kmetijskih zemljišč v 
državah članicah, ki se uporablja pri 
plačilih neposredne pomoči v okviru 
skupne kmetijske politike in preverjanju 
upravičenosti zahtevkov kmetov. 

Instrument za nujno pomoč v Uniji 

Instrument EU, ki EU omogoča, da podpre 
države članice v primeru krize brez 
primere z obsežnimi posledicami za 
državljane. 

Instrument za povezovanje Evrope (IPE) 

Instrument, s katerim se zagotavlja 
finančna podpora za vzpostavitev 
trajnostne, medsebojno povezane 
infrastrukture v sektorjih energetike, 
prometa ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije. 

Instrument za sosedstvo ter razvojno in 
mednarodno sodelovanje – Globalna 
Evropa (NDICI – Globalna Evropa) 

Program EU v večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2021–2027, v katerem 
je združenih več instrumentov zunanjega 
delovanja. 

Integrirani administrativni in kontrolni 
sistem (IAKS) 

Mehanizem EU, ki ga države članice 
uporabljajo za upravljanje in preverjanje 
plačil kmetom v okviru skupne kmetijske 
politike. 

Interoperabilnost 
Sposobnost sistema za komuniciranje in 
delo z drugimi sistemi, med drugim z 
izmenjavo podatkov. 

Interval zaupanja 
Statistično merilo natančnosti rezultatov 
vzorčenja, ki se uporablja pri oceni 
stopnje napake. 
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Intervencijska logika 
Povezave med cilji predloga, 
načrtovanimi vložki in dejavnostmi ter 
načrtovanimi rezultati in učinkom. 

InvestEU 

Mehanizem za podporo naložbam, 
namenjen spodbujanju zasebnih naložb v 
projekte strateškega pomena za EU. 
Leta 2021 je nadomestil EFSI.  

Izjava o zanesljivosti 

Izjava posameznega generalnega 
direktorja na Komisiji v letnem poročilu 
generalnega direktorata o dejavnostih 
glede celovitosti in točnosti zaključnega 
računa, zakonitosti in pravilnosti z njim 
povezanih transakcij, delovanja sistemov 
notranje kontrole in upoštevanja načel 
dobrega finančnega poslovodenja. 

Izjava o zanesljivosti (DAS) 

Izjava v letnem poročilu Sodišča, v kateri 
to daje svoja revizijska mnenja o 
zanesljivosti zaključnega računa EU in 
pravilnosti z njim povezanih transakcij. 

Izjave o programih 

Utemeljitev odobritev za poslovanje, ki jih 
Komisija zahteva za vsak program porabe 
v predlogu letnega proračuna. Temelji na 
izvrševanju v preteklih letih, merjenem s 
kazalniki. 

Izložek 
Kar se proizvede ali doseže v okviru 
projekta, kot sta izveden tečaj 
usposabljanja ali izgradnja ceste. 

Izpad carin 
Razlika med uvoznimi dajatvami, ki se 
pričakujejo za gospodarstvo kot celoto, in 
dejansko pobranim zneskom. 

Izvajalska agencija 

Organizacija, ki jo za omejeno obdobje 
ustanovi in upravlja Komisija, da bi v 
njenem imenu in na njeno odgovornost 
izvajala določene naloge v zvezi s 
programi ali projekti EU. 

Jamstvena shema za posojila 
študentom magistrskega študija 
Erasmus+ 

Pobuda, ki jo izvaja Evropski investicijski 
sklad v imenu Evropske komisije in v 
okviru katere se jamči za posojila za 
podiplomski študij v tujini in tako 
študentom olajšuje pridobivanje 
finančnih sredstev. 



7 

 

Jamstvo za mlade 

Program EU, v okviru katerega se mladim, 
ki postanejo brezposelni ali končajo 
formalno izobraževanje, v štirih mesecih 
ponudijo možnosti za zaposlitev ali 
poklicno usposabljanje. 

Javno naročanje 

Nakup del, blaga ali storitev, ki ga izvede 
javni ali drug organ na podlagi odprtega 
in konkurenčnega postopka, da bi se 
zagotovili kakovost in stroškovna 
učinkovitost. 

Kazalnik rezultatov 

Merljiva spremenljivka, ki zagotavlja 
informacije za oceno neposrednih 
učinkov podprtih projektov na ciljno 
populacijo. 

Ključni kazalniki smotrnosti Merljiv ukrep, ki kaže smotrnost glede na 
ključne cilje. 

Kmetijsko-okoljsko-podnebna 
obveznost 

Katera koli praksa iz niza neobveznih 
praks, ki presegajo običajne okoljske 
zahteve in na podlagi katerih so kmetje 
upravičeni do plačila iz proračuna EU. 

Kohezijska država Država članica EU, ki je upravičena do 
podpore iz Kohezijskega sklada. 

Kohezijski sklad 

Sklad EU za zmanjševanje ekonomskih in 
socialnih razlik v EU s financiranjem 
naložb v državah članicah, katerih bruto 
nacionalni dohodek na prebivalca je 
manjši od 90 % povprečja EU. 

Količinsko opredeljiva napaka 

Klasifikacija, ki jo Sodišče uporablja pri 
poročanju o rezultatih preizkušanja 
transakcij, kadar je mogoče izmeriti 
znesek transakcije, na katero je vplivala 
napaka. 

Končni prejemnik / prejemnik 

Fizična ali pravna oseba, ki prejme 
nepovratna sredstva ali posojilo iz 
proračuna EU ali ima koristi od neke 
dejavnosti, ki jo financira EU. 

Konsolidirani zaključni račun 
Agregirani zaključni račun vseh institucij, 
agencij in organov EU, pripravljen kot en 
dokument. 

Kontradiktorni postopek Postopek, pri katerem Komisija z 
organom ali oddelkom, ki je bil 
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pregledan, razpravlja o rezultatih svojih 
kontrolnih pregledov in tako zagotavlja, 
da so ti rezultati dobro utemeljeni. 

Konvergenca 

Proces, na podlagi katerega si države 
članice, ki želijo sprejeti euro, prizadevajo 
za izpolnjevanje posebnih ekonomskih in 
regulativnih meril. 

Krovni program 

Program evropskega instrumenta 
sosedstva, v okviru katerega se sredstva 
dodelijo več državam, ki izpolnjujejo 
določene pogoje, kot dodatek k njihovim 
osnovnim dodelitvam finančnih sredstev. 

Kumulativno preostalo tveganje 
Odhodki, ki ostanejo nepravilni ob koncu 
programskega obdobja, potem ko so bili 
izvedeni vsi popravljalni ukrepi. 

Lastna sredstva Sredstva, ki se uporabijo za financiranje 
proračuna EU. 

Lastna sredstva iz naslova davka na 
dodano vrednost / iz naslova DDV 

Lastna sredstva EU, sestavljena iz 
opredeljenega deleža (vpoklicna stopnja) 
DDV, ki ga pobere vsaka država članica. 

Letno poročilo o dejavnostih 

Poročilo, ki ga pripravijo vsi generalni 
direktorati Komisije ter institucije in 
organi EU in v katerem je opisana njihova 
smotrnost poslovanja glede na 
zastavljene cilje ter uporaba finančnih in 
človeških virov. 

Letno poročilo o kontroli 

Dokument, ki ga pripravi revizijski organ 
države članice in ki se predloži Komisiji 
kot del letnega svežnja zagotovil te 
države. 

Letno poročilo o upravljanju in 
smotrnosti izvrševanja proračuna EU 

Letno poročilo Komisije o njenem 
upravljanju proračuna EU in doseženih 
rezultatih, v katerem so povzete 
informacije iz letnih poročil generalnih 
direktoratov in izvajalskih agencij o 
njihovih dejavnostih. 

LIFE 

Finančni instrument za podpiranje 
izvajanja okoljske in podnebne politike EU 
s sofinanciranjem projektov v državah 
članicah. 
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Makrofinančna pomoč 
Oblika finančne pomoči, ki jo EU 
zagotavlja partnerskim državam, ki imajo 
plačilnobilančne ali proračunske težave. 

Mala in srednja podjetja (MSP) 

Opredelitev velikosti, ki se uporablja za 
gospodarske družbe in druge organizacije 
in temelji na številu zaposlenih in 
nekaterih finančnih merilih. Mala 
podjetja imajo manj kot 50 zaposlenih ter 
promet ali bilančno vsoto, ki ne presega 
10 milijonov EUR. Srednja podjetja imajo 
manj kot 250 zaposlenih ter promet, ki ne 
presega 50 milijonov EUR, ali bilančno 
vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. 

Mednarodni standardi revidiranja (ISA) 
Standardi revizije računovodskih izkazov, 
ki jih izdaja Mednarodna zveza 
računovodskih strokovnjakov. 

Mednarodni svet za raziskovanje morja 
(ICES) 

Medvladna organizacija za pomorsko 
znanost, ki si prizadeva za napredek in 
izmenjavo znanstvenega razumevanja 
stanja in trajnostnega izkoriščanja morij 
in oceanov. 

Mednarodni termonuklearni poskusni 
reaktor (ITER) 

Mednarodni raziskovalni projekt, ki se 
izvaja kot partnerstvo med EU in 
različnimi državami, da bi se dokazala 
znanstvena in tehnološka izvedljivost 
celotnega fuzijskega reaktorja. 

Mehanizem Unije na področju civilne 
zaščite (rescEU) 

Sistem za krepitev usklajevanja in 
sodelovanja med EU in njenimi državami 
članicami pri preprečevanju naravnih 
nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, 
ter pripravah in odzivanju nanje. 

Mehanizem za okrevanje in odpornost 

Mehanizem finančne podpore EU za 
ublažitev gospodarskih in socialnih 
posledic pandemije COVID-19 in 
spodbujanje okrevanja s hkratnim 
spodbujanjem zelene in digitalne 
preobrazbe. 
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Mehanizem za pravični prehod 

Instrument EU za spodbujanje prehoda 
na podnebno nevtralno gospodarstvo ter 
podpiranje skupnosti in regij, ki jih je 
prehod finančno najbolj prizadel. 

Metapodatki Podatki, ki opredeljujejo in opisujejo 
druge podatke. 

Metoda vzorčenja po denarni enoti 
Metoda statističnega vzorčenja, pri kateri 
je možnost, da bo neka transakcija 
izbrana, sorazmerna z njeno velikostjo. 

Možnosti poenostavljenega 
obračunavanja stroškov 

Pristop za določitev zneska nepovratnih 
sredstev, pri katerem se namesto 
dejanskih stroškov, ki ji je imel 
upravičenec, uporabijo metode, kot so 
standardni stroški na enoto, financiranje 
po pavšalni stopnji in pavšalni zneski. 
Zasnovani so za zmanjšanje upravnega 
bremena. 

Multiplikacijski učinek 

To, da neka sprememba določenega 
vložka, kot npr. naložbe ali jamstva EU, 
povzroči večjo spremembo izložka, kot 
npr. skupne naložbe. 

Nacionalna spodbujevalna banka ali 
institucija 

Finančna institucija, ki jo ustanovi država 
za zagotavljanje financiranja 
gospodarskega razvoja. 

Nacionalni koordinacijski center 

Organ, ki koordinira dejavnosti organov 
držav članic za varovanje meja in deluje 
kot vozlišče, v okviru katerega lahko 
izmenjujejo informacije med seboj in s 
Frontexom. 

Nacionalni načrt za okrevanje in 
odpornost 

Dokument, v katerem so določene 
načrtovane reforme in naložbe države 
članice v okviru mehanizma za okrevanje 
in odpornost. 

Načelo enoletnosti 

Proračunsko načelo, po katerem je treba 
prihodke in odhodke proračuna zbrati in 
uporabiti v proračunskem letu, na 
katerega se nanašajo. 

Načrt delovnih mest 
Največje število prostih delovnih mest po 
kategorijah delovnih mest in plačnih 
razredih za institucijo ali organ EU. 
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Največja intenzivnost pomoči 

Skupni znesek podpore, ki se lahko plača 
nekemu področju financiranja, izražen 
kot odstotek upravičenih stroškov. 
Največja intenzivnost pomoči se razlikuje 
glede na program in je odvisna od 
dejavnikov, kot je geografski položaj. 

Naknadno vrednotenje 

Neodvisna cena uspešnosti, učinkovitosti, 
skladnosti, ustreznosti in dodane 
vrednosti EU nekega zaključenega 
projekta ali programa. 

Nalog za izterjavo Dokument, s katerim se zahteva plačilo 
dolgovanega zneska. 

Naložba v lastniški kapital Denar, naložen v družbo v zameno za 
lastniški delež in delež dobička. 

Namenski prejemki Sredstva, plačana v proračun EU, ki se 
lahko uporabijo le za določen namen. 

Napaka 

Denarni znesek, ki ne bi smel biti izplačan 
iz proračuna EU. Do napak pride, kadar se 
sredstva ne porabijo v skladu z ustreznimi 
pravili EU ali specifičnimi nacionalnimi 
pravili. 

Navzkrižna skladnost 

Mehanizem, v skladu s katerim so plačila 
kmetom odvisna o tega, ali kmetje 
izpolnjujejo zahteve v zvezi z okoljem, 
varnostjo hrane, zdravjem in dobrobitjo 
živali ter gospodarjenjem z zemljišči. 

NEET Oseba, ki ni zaposlena, se ne izobražuje 
ali usposablja. 

Neporavnane obveznosti Vsota prevzetih obveznosti, za katere 
plačila še niso bila izvršena. 

Neposredna pomoč / neposredno 
plačilo 

Izplačila podpore, zlasti pomoči na 
površino, ki se kmetom izplača 
neposredno v okviru Evropskega 
kmetijskega jamstvenega sklada. 

Neposredni stroški 
Stroški, nastali pri upravičencu, ki so 
posebej povezani s projektom ali 
ukrepom EU. 

Neposredno upravljanje Upravljanje sklada ali programa EU, ki ga 
za razliko od deljenega upravljanja ali 
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posrednega upravljanja izvaja samo 
Komisija. 

Nepovratna sredstva Nevračljivo plačilo iz proračuna EU 
upravičencu. 

Nepravilnost Kršitev pravil EU (ali ustreznih nacionalnih 
pravil) ali pogodbenih obveznosti. 

Nevezana (dohodkovna) podpora Plačila EU kmetom, ki niso vezana na 
proizvodnjo nekega proizvoda. 

NextGenerationEU (NGEU) 

Sveženj financiranja za pomoč državam 
članicam EU pri okrevanju zaradi 
gospodarskih in socialnih posledic 
pandemije COVID-19. 

Nujni skrbniški sklad EU za Afriko 

Skrbniški sklad EU za podporo stabilnosti 
na območjih Sahela (vključno z bazenom 
Čadskega jezera), Afriškega roga in 
Severne Afrike ter prispevanje k boljšemu 
upravljanju migracij z odpravo temeljnih 
vzrokov zanje. 

Občutljiva funkcija 

Delovno mesto ali položaj z veliko mero 
avtonomije ali izvršilnih pooblastil, ki se 
lahko zlorabi za osebno finančno ali 
drugo korist. 

Obračun (predhodnega financiranja) 

Proces, s katerim Komisija sprejme 
predhodno financirane odhodke in določi, 
koliko sredstev je še treba izplačati 
upravičencu. 

Obveznost 

Znesek v proračunu, namenjen 
financiranju specifične odhodkovne 
postavke, kot je na primer pogodba ali 
sporazum o nepovratnih sredstvih. Za 
obveznost je potrebna predhodna 
odobritev za prevzem obveznosti. 

Obzorje Evropa Program EU za raziskave in inovacije za 
obdobje 2021–2027. 

Obzorje 2020 Program EU za raziskave in inovacije za 
obdobje 2014–2020. 

Ocena programa 

Dokument, ki ga pripravi država 
partnerica in odobri Evropska komisija, v 
katerem je določeno delo na področju 
sodelovanja ali razvoja, ki ga je treba 
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izvesti, ter za to potrebni finančni, 
človeški in materialni viri. 

Ocena učinka 
Analiza verjetnih (predhodna ocena) ali 
dejanskih (naknadna ocena) učinkov 
pobude politike ali drugega ukrepa. 

Ocenjena stopnja napake 
Statistična ocena stopnje napake v 
populaciji, ki temelji na preizkušanju 
reprezentativnega vzorca transakcij. 

Odbor za usklajevanje evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov 

Odbor Komisije, zadolžen za razpravo o 
izvajanju predpisov, ki urejajo uporabo 
strukturnih in investicijskih skladov. 

Odobritev 

Znesek, ki je v proračunu rezerviran za 
določen namen. Proračun EU zajema 
odobritve za prevzem obveznosti in 
odobritve plačil. 

Odobritev plačil Zneski, ki so na voljo za izvršitev plačila, 
ko so izpolnjeni ustrezni pogoji. 

Odobritev za prevzem obveznosti 
Najvišji letni zneski, ki so v proračunu EU 
na voljo za specifične odhodkovne 
postavke. 

Odprto vprašanje v zvezi s 
tradicionalnimi lastnimi sredstvi 

Pridržek, ki ga izrazi Komisija v zvezi s 
podatki o tradicionalnih lastnih sredstvih 
v kontih prihodkov države članice. 

Odredbodajalec Oseba, odgovorna za izvrševanje 
prihodkov in odhodkov organa EU. 

Omejitev obsega 

Navedba v revizijskem poročilu o vseh 
področjih, na katerih revizor ni mogel 
priti do zaključka in so zato izključeni iz 
revizijskega mnenja. 

Operativni program (OP) 

Osnovni okvir za izvajanje kohezijskih 
projektov, ki jih financira EU v določenem 
obdobju. Odraža prioritete in cilje, 
določene v partnerskih sporazumih med 
Komisijo in posameznimi državami 
članicami. 

Opis virov in metod ocenjevanja BND 
Seznam postopkov, statističnih podatkov 
in drugih elementov, ki se uporabljajo za 
izračun BND. 

Organ upravljanja Nacionalni, regionalni ali lokalni organ 
(javni ali zasebni), ki ga država članica 
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pooblasti za upravljanje programa, ki ga 
financira EU. 

Organ za potrjevanje (certification 
authority) 

Organ, ki ga imenuje država članica in je 
pristojen za potrjevanje točnosti in 
skladnosti izkazov odhodkov in zahtevkov 
za plačilo. 

Organ za potrjevanje (certification 
body) 

Javni ali zasebni subjekt na področju 
kmetijske porabe, ki ga država članica 
določi za potrjevanje zanesljivosti letnega 
zaključnega računa akreditirane plačilne 
agencije ter zakonitosti in pravilnosti z 
njim povezanih transakcij. 

Organi, pristojni za program 

Skupno poimenovanje za organe 
upravljanja, organe za potrjevanje in 
revizijske organe na področju porabe za 
kohezijo. 

Ortofoto 
Aerofotografija z odstranjenimi vplivi 
višine, nagiba in topografije površja 
zaradi harmonizacije meritev razdalje. 

Osebna zaščitna oprema 

Predmeti, kot so obrazne maske, rokavice 
in zaščita za oči, ki so zasnovani tako, da 
uporabnika ščitijo pred tveganji za 
zdravje ali varnost. 

Osnova za odmero DDV Skupna vrednost blaga in storitev, za 
katera se zaračuna DDV. 

Ozelenitev 

Sprejetje kmetijskih praks, ki koristijo 
okolju in podnebju. Izraz ozelenitev se 
običajno uporablja tudi za podporne 
sheme EU, ki so z njo povezane. 

Partnerski sporazumi 

Sporazum med Komisijo in državo članico 
ali tretjo(-imi) državo(-ami) v okviru 
programa porabe EU, v katerem so na 
primer določeni strateški načrti, 
naložbene prioritete, pogoji trgovanja ali 
zagotavljanje razvojne pomoči. 

Plačilna agencija 
Organ, ki ga imenuje država članica za 
upravljanje porabe EU na področju 
kmetijstva. 

Plačilna pravica Prenosljiva pravica, na podlagi katere je 
aktivni kmet upravičen do podpore EU, 
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kadar jo prijavi skupaj z upravičenim 
kmetijskim zemljiščem. 

Plačilo predhodnega financiranja Gotovinsko predplačilo za financiranje 
določenih dejavnosti v nekem obdobju. 

Pobuda za MSP 

Skupen finančni instrument Komisije in 
Evropskega investicijskega sklada, 
katerega namen je olajšati dostop do 
finančnih sredstev za mala in srednja 
podjetja. 

Pobuda za zaposlovanje mladih 

Program EU, v okviru katerega se 
podpirajo mladi, ki niso zaposleni in se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, v regijah s 
stopnjo brezposelnosti mladih nad 25 %. 

Podatkovna zbirka Arachne 

Orodje za podatkovno rudarjenje, ki ga je 
razvila Komisija za podporo organom 
upravljanja pri izvrševanju in upravljanju 
skladov ESI. 

Podpora za ublažitev tveganj za 
brezposelnost v izrednih razmerah 
(instrument SURE) 

Posojilna shema EU, s katero se podpirajo 
ukrepi za ohranitev delovnih mest, da se 
zmanjšata brezposelnost in izguba 
dohodka, ki sta posledica pandemije 
COVID-19. 

Pogajalsko poglavje 
Eno od prednostnih področij pravnega 
reda Unije v okviru pristopnih pogajanj z 
državami kandidatkami. 

Pogojna obveznost 
Potencialna plačilna obveznost, ki lahko 
nastane zaradi izida nekega dogodka v 
prihodnosti. 

Pooblastilo EIB za dajanje zunanjih 
posojil 

Pooblastilo EU Evropski investicijski banki 
za financiranje operacij v partnerskih 
državah z jamstvom iz proračuna EU. 

Popravljalna zmogljivost Merilo, ki ga Komisija uporabi pri oceni 
stopnje prihodnjih popravkov. 

Poravnava 
Plačilo dolgovanega zneska državi članici 
ali izterjava sredstev od države članice, da 
se zaključi program EU. 

Poseben instrument 

Orodje, ki EU omogoča mobilizacijo 
dodatnih sredstev v odziv na 
nepredvidene dogodke, kot so krize in 
izredne razmere. 
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Posel dajanja zagotovila 

Vrsta revizije, na podlagi katere se 
pripravi mnenje o temi revizije, na primer 
o zanesljivosti sklopa računovodskih
izkazov ali pravilnosti transakcij.

Poslovni izid 

Izid za zadevno leto, ki pomeni razliko 
med prihodki in odhodki ter je 
predstavljen v konsolidiranem zaključnem 
računu EU. 

Posredni stroški 

Stroški, nastali pri upravičencu, ki niso 
neposredno povezani s projektom ali 
ukrepom EU, na primer režijski stroški ali 
drugi upravni stroški. 

Posredniški organ 

Organizacija – kot je nacionalni javni ali 
zasebni organ, nevladna organizacija ali 
decentralizirana agencija EU –, 
imenovana za upravljanje izvrševanja 
sredstev EU v okviru posrednega ali 
deljenega upravljanja. 

Posredno upravljanje 

Metoda izvrševanja proračuna EU, pri 
katerem Komisija naloge izvrševanja 
prenese na druge subjekte (na primer 
tretje države in mednarodne 
organizacije). 

Postopek za ugotavljanje kršitev 

Postopek, ki ga uvede Komisija proti 
kateri koli državi članici EU, ki ne 
izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z 
zakonodajo EU. 

Posvetovanje med službami Komisije 
Uradni postopek, v okviru katerega lahko 
služba Komisije zaprosi za nasvet ali 
mnenje drugih služb o predlogu. 

Potencialna kandidatka 
Država ali ozemlje, ki ima jasno možnost, 
da se v prihodnosti pridruži EU, vendar še 
nima statusa države kandidatke. 

Potrdilo o računovodskih izkazih 
Dokument, ki potrjuje upravičenost 
stroškov, katerih povračilo upravičenci 
zahtevajo z zahtevkom za plačilo. 

Potrditev obračunov 

Letni proces, v katerem Komisija po 
izvedbi pregledov sprejme zneske, katerih 
plačilo zahtevajo izvajalski organi in 
partnerji. 
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Potrditev skladnosti 

Postopek, s katerim Komisija preveri, ali 
je država članica pravilno porabljala 
kmetijska sredstva, ki so ji bila na voljo, in 
ali je uspešno izvajala svoje sisteme 
upravljanja in kontrol. 

Potrjevanje 

Pristop, ki se uporablja pri dajanju 
revizijskih zagotovil v zvezi s finančnimi 
informacijami, drugimi podatki ali 
posebnimi trditvami, ki jih pripravi 
revidiranec. 

Povračljiv DDV 

DDV, ki ga lahko davčni zavezanec odbije 
od DDV, ki ga mora plačati davčnim 
organom, saj je ta znesek že plačal na 
lastne nakupe blaga in storitev. 

Prag pomembnosti 

Prag, nad katerim se šteje, da napake, 
odkrite v revidirani populaciji ali sklopu 
računovodskih izkazov, vplivajo na 
točnost in zanesljivost. 

Pravilnost / Zakonitost in pravilnost 
Raven skladnosti transakcije ali dejavnosti 
z veljavnimi pravili in predpisi ter 
morebitnimi pogodbenimi obveznostmi. 

Pravni red Unije 
Celotno pravo EU, vključno z zakonodajo, 
sodnimi odločbami in drugimi pravnimi 
akti. 

Predlog za spremembo proračuna 
Predlog Komisije za spremembo 
proračuna EU med njegovim 
izvrševanjem. 

Prednostna os 
Ključni cilj operativnega programa, 
razdeljen na eno ali več naložbenih 
prioritet. 

Prednostno področje Prioriteta EU druge stopnje na področju 
razvoja podeželja. 

Pregled s spremljanjem 

Uporaba satelitskih podatkov za 
zagotovitev rednega opazovanja 
kmetijske dejavnosti in opozarjanje 
kmetov na potencialno neskladnost s 
pravili sheme neposrednih plačil v 
katerem koli delu rastne sezone. 

Pregled smotrnosti programov Priloga k letnemu poročilu o upravljanju 
in smotrnosti izvrševanja proračuna EU, v 
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kateri je zajet izbor kazalnikov 
programov. 

Premostitveni sklad 
Instrument, ki zagotavlja kontinuiteto 
financiranja med eno shemo 
financiranja EU in naslednjo. 

Prenos 
Prenos neporabljenih proračunskih 
odobritev iz enega proračunskega leta v 
naslednje ob izpolnitvi določenih pogojev. 

Preselitev 

Premestitev beguncev iz države, v kateri 
so zaprosili za azil, v drugo državo, ki je 
privolila, da jih sprejme in jim na koncu 
odobri stalno prebivanje. 

Pridržek 
Slabost, ki jo generalni direktor opredeli v 
izjavi o zanesljivosti, ki jo da v letnem 
poročilu o dejavnostih. 

Pridržek v zvezi z BND 
Pridržek glede izračuna lastnih sredstev iz 
naslova BND, ki ga je opravila država 
članica. 

Pridržek v zvezi z DDV Pridržek glede izračuna lastnih sredstev iz 
naslova DDV države članice. 

Proces nadzorniškega pregledovanja in 
ovrednotenja (SREP) 

Letna ocena tveganja velikih bank pod 
neposrednim nadzorom ECB glede na štiri 
merila: poslovni model, upravljanje in 
tveganje, kapital ter likvidnost. 

Program 
Sredstvo, s katerim se uresničujejo 
specifični cilji politik EU, običajno s 
sofinanciranjem projektov. 

Program Državljani, enakost, pravice in 
vrednote 

Program, v okviru katerega se varujejo in 
spodbujajo pravice in vrednote 
posameznikov ter spodbuja demokratična 
udeležba, zlasti s podporo nevladnim 
organizacijam. 

Program EU za zaposlovanje in socialne 
inovacije (EaSI) 

Program EU, s katerim so se podpirali cilji 
strategije Evropa 2020 na področju 
zaposlovanja in socialne zaščite / 
vključevanja. 

Program razvoja podeželja 

Sklop nacionalnih ali regionalnih večletnih 
ciljev in ukrepov za izvajanje politike EU 
za razvoj podeželja, ki jih je odobrila 
Komisija. 
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Programsko obdobje Obdobje, v katerem se načrtuje in 
izvršuje program porabe EU. 

Proračunska podpora 
Neposreden prenos pomoči EU v državno 
zakladnico partnerske države ob izpolnitvi 
določenih pogojev. 

Proračunski organ 

Izraz, ki se uporablja za Evropski 
parlament in Svet Evropske unije, kadar 
izvršujeta svoje pristojnosti odločanja v 
zvezi s proračunom EU. 

Proračunsko jamstvo 

Zaveza, da se bo za nadomestilo 
morebitnih izgub, ki nastanejo, če 
upravičenec ne izpolni svojih obveznosti v 
okviru posojila ali kapitalske naložbe, 
uporabil proračun EU. 

Računovodenje na podlagi nastanka 
poslovnega dogodka 

Računovodski pristop, v skladu s katerim 
se prihodki in odhodki knjižijo takrat, ko 
se zaslužijo ali ko nastanejo, in ne takrat, 
ko so prejeti ali plačani. 

Razrešnica 
Vsakoletni sklep, s katerim Evropski 
parlament dokončno odobri način, kako 
je Komisija izvrševala proračun. 

REACT-EU 

Program v okviru instrumenta 
NextGenerationEU, s katerim se 
zagotavljajo dodatna sredstva za 
obstoječe programe kohezijske politike za 
podporo okrevanju po krizi ob 
spodbujanju zelene in digitalne 
preobrazbe.  

Register izjem 
Dokument, v katerem so evidentirana 
odstopanja od vzpostavljenih kontrol in 
postopkov, vključno z razlogi in vplivi. 

Reprezentativna stopnja napake 

Statistična ocena napake v populaciji, ki 
temelji na preizkušanju 
reprezentativnega vzorca transakcij, 
pridobljenih iz te populacije. 

Reprezentativno statistično vzorčenje 
Uporaba statističnih tehnik za pripravo 
vzorca, ki odraža značilnosti populacije, iz 
katere je pridobljen. 

Revizija skladnosti Revizija, pri kateri se z zbiranjem dokazov 
ugotovi, ali je neka dejavnost skladna z 
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veljavnimi pravili in predpisi ter pogoji, 
določenimi v pogodbah ali sporazumih. 

Revizijska sled 

Dokumentiran tok transakcije, ki 
prikazuje, kako je bilo dokazilo zavedeno 
kot vknjižba in iz nje vneseno v 
računovodske izkaze subjekta. 

Revizijski organ 
Neodvisen nacionalni subjekt, pristojen 
za revidiranje sistemov in operacij 
programa porabe EU. 

Rezerva za smotrnost 

Znesek proračunskih sredstev, dodeljenih 
za porabo evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov, ki se zadrži, dokler 
se ne dosežejo določeni cilji. 

Rezervacija 

Računovodski termin za v bilanci stanja 
izkazano najboljšo oceno verjetne 
prihodnje obveznosti, katere zapadlost ali 
znesek sta negotova. 

Rezultat 

Takojšnji učinek projekta ali programa po 
njegovem zaključku, kot sta izboljšana 
zaposljivost udeležencev tečajev ali boljši 
dostop po izgradnji nove ceste. 

Ribolovni pritisk Vpliv ribolova na populacije rib. 

Rio označevalec 
Kazalnik prispevka neke dejavnosti k 
ciljem konvencij iz Ria, ki ga je 
opredelila OECD. 

Shema enotnega plačila na površino 

Shema kmetijskih plačil na površino, ki se 
prehodno uporablja v desetih državah 
članicah in v okviru katere kmetje 
prejmejo standardni znesek pomoči na 
hektar. Vse druge države članice 
uporabljajo shemo osnovnega plačila. 

Shema osnovnega plačila 
Kmetijska shema EU, v okviru katere se 
izvršujejo plačila kmetom na podlagi 
upravičenih površin zemljišč. 

Sklad za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim (FEAD) 

Sklad EU, s katerim se podpirajo ukrepi 
držav članic za zagotavljanje hrane in 
druge materialne pomoči najrevnejšim v 
družbi. 
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Sklad za pravični prehod (SPP) 

Sklad EU za podporo skupnostim in 
regijam, ki jih bo prehod na podnebno 
nevtralno gospodarstvo najbolj prizadel. 

Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in 
ozemelj 

Sklep o vzpostavitvi partnerstva med EU 
ter njenimi čezmorskimi državami in 
ozemlji za podporo njihovemu 
trajnostnemu razvoju in spodbujanje 
vrednot in standardov EU. 

Skrbniški sklad Bêkou Skrbniški sklad EU za podporo stabilizaciji 
in obnovi Srednjeafriške republike. 

Skrbniški sklad EU 

Sklad v upravljanju EU, v katerem se 
združuje denar iz različnih virov za 
financiranje mednarodnega odziva na 
izredne razmere ali trenutne krize, 
običajno v državah v razvoju. 

Skupina EIB Evropska investicijska banka in Evropski 
investicijski sklad. 

Skupna kmetijska politika (SKP) 

Enotna in usklajena politika EU na 
področju kmetijstva, ki obsega subvencije 
in vrsto drugih ukrepov, zasnovanih za 
zagotavljanje prehranske varnosti, 
primernega življenjskega standarda za 
kmete v EU, spodbujanje razvoja 
podeželja in varstvo okolja. 

Skupna pomoč pri podpori projektov v 
evropskih regijah (JASPERS) 

Partnerstvo za tehnično pomoč med 
Evropsko komisijo, Evropsko investicijsko 
banko ter Evropsko banko za obnovo in 
razvoj, s katerim se državam 
upravičenkam zagotavlja neodvisno 
svetovanje pri pripravi projektov, ki se 
bodo morda sofinancirali s sredstvi EU. 

Skupna ribiška politika 

Okvir EU za upravljanje rib in ribolova, 
namenjen zagotavljanju trajnostnih 
staležev rib in stabilnega dohodka za 
ribiško skupnost. 

Skupna varnostna in obrambna politika 
(SVOP) 

Del zunanje politike EU, ki je osredotočen 
na varnostne in obrambne zmogljivosti. 

Skupni okvir spremljanja in vrednotenja 
(CMEF) 

Pravila in postopki za ocenjevanje 
smotrnosti skupne kmetijske politike. 
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Skupni okvir za obvladovanje tveganja 
Okvir za carinske kontrole držav članic, ki 
temelji na izmenjavi informacij in analiz o 
tveganju med carinskimi upravami. 

Skupni sklad za rezervacije 
Sklad, ki pokriva morebitne obveznosti, ki 
izhajajo iz finančnih instrumentov, 
proračunskih jamstev in finančne pomoči. 

Skupno podjetje 

Organ EU, ustanovljen s partnerjem, 
namenjen izvajanju projekta ali 
dejavnosti na področju raziskav in 
tehnologije. 

Smotrnost 

Merilo za to, kako dobro je ukrep, projekt 
ali program, ki ga je financirala EU, 
dosegel svoje cilje in zagotovil najboljšo 
stroškovno učinkovitost. 

Splošni režim pogojenosti 
Sistem, v okviru katerega mora država 
članica spoštovati načelo pravne države, 
da bi lahko dobila finančna sredstva EU.  

Sporazum iz Cotonouja 

Pogodba med EU in njenimi državami 
članicami ter afriškimi, karibskimi in 
pacifiškimi državami za spodbujanje 
ekonomskega, socialnega in kulturnega 
razvoja, miru in varnosti ter stabilnega in 
demokratičnega političnega okolja. 

Sporazum o prenosu pooblastil 

Sporazum, sklenjen na nekaterih 
področjih s posamezniki ali subjekti, za 
izvrševanje sredstev EU v okviru 
posrednega upravljanja. 

Sporazum o prispevku 

Sporazum med Komisijo in organizacijo, ki 
izvaja ukrepe v okviru posrednega 
upravljanja in ki je dokazala, da je 
sposobna upravljati sredstva na isti ravni 
kot Komisija. 

Sprostitev obveznosti To, da Komisija razveljavi celotno 
neporabljeno obveznost ali njen del. 

Statistično vzorčenje 
Statistična tehnika vzorčenja, ki se 
uporablja pri revizijskem preizkušanju za 
dosego reprezentativnih rezultatov. 

Stebrno ocenjevanje 

Ocena pravil in postopkov, ki se 
uporabljajo pri posrednem upravljanju. 
Opravi jo Komisija, namenjena pa je 
zagotovitvi enake stopnje zaščite 
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finančnih interesov EU kot pri 
neposrednem upravljanju. 

Stopnja izplačil 
Odstotek vseh sredstev finančnega 
instrumenta, izplačanih končnim 
prejemnikom. 

Stopnja preostale napake / stopnja 
preostalega tveganja / stopnja 
preostale skupne napake (RER / RRR / 
RTER) 

Delež populacije, za katerega se šteje, da 
ni pravilen, po upoštevanju učinka vseh 
kontrolnih postopkov, izterjav in 
popravkov. 

Stopnja rezervacij Odstotek odobrene finančne obveznosti, 
ki mora predstavljati rezervacijo. 

Strategija Evropa 2020 
Desetletna strategija Evropske unije za 
krepitev rasti in ustvarjanje delovnih 
mest, ki se je začela izvajati leta 2010. 

Sveženj zagotovil 

Sklop dokumentov, ki ga država članica 
predloži Komisiji v zvezi s skladi ESI in 
zajema: zaključni račun, povzetek, 
poročilo o kontroli, izjavo poslovodstva in 
revizijsko mnenje. 

Tehnična pomoč 
Finančna podpora za pomoč deležnikom 
pri izvajanju programov in projektov, ki 
jih financira EU. 

Tesno medinstitucionalno sodelovanje 

Mehanizem za vzpostavljanje zmogljivosti 
na specializiranih področjih, v skladu s 
katerim organ v državi članici EU 
zagotavlja podporo ekvivalentnemu 
organu v partnerski državi. 

Tradicionalna lastna sredstva Prihodki EU, zbrani s carinskimi dajatvami 
in prelevmani na sladkor. 

Trajno travinje 
Kmetijsko zemljišče, na katerem več kot 
pet zaporednih let rastejo trave ali druge 
zelene krmne rastline. 

Trajnostni razvoj 

Pristop k razvoju, pri katerem se 
upoštevajo dolgoročne zahteve, kot so 
trajnost rezultatov, ohranjanje okolja in 
naravnih virov ter socialna in ekonomska 
enakost. 

Trajnostni ribolov 
Ribolovne prakse, s katerimi se ne 
izčrpavajo ribji staleži, vpliv na okolje pa 
je čim manjši. 
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Transakcija 
Operacija, knjižena v zaključnem računu 
EU, kot je izvršeno plačilo ali prejet 
prihodek. 

Tržni ukrep 

Javna intervencija na kmetijskih trgih za 
omilitev učinkov padca cen in strukturnih 
težav s sektorsko podporo (npr. sadje in 
zelenjava, vino in šolsko mleko). 

Tveganje pri odkrivanju 
Tveganje, da revizor ne bo odkril 
odstopanja, ki ni bilo odpravljeno z 
notranjimi kontrolami subjekta. 

Učinek 

Dolgoročne posledice zaključenega 
projekta ali programa, ki so lahko 
socialno-ekonomske, okoljske in 
finančne. 

Učinek izrivanja 
Ekonomski učinek, pri katerem porast 
državne porabe povzroči padec zasebnih 
naložb. 

Učinkovitost 

Najboljše razmerje med uporabljenimi 
sredstvi, izvedenimi dejavnostmi in 
doseganjem ciljev [iz Uredbe (EU) 
2018/1046]. 

Učna mobilnost Študij ali usposabljanje v drugi državi. 

Upravičenec 
Fizična ali pravna oseba, ki prejme 
nepovratna sredstva ali posojilo iz 
proračuna EU. 

Uredba o skupnih določbah 
Uredba, v kateri so določena pravila, ki se 
uporabljajo za vseh pet evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov. 

Uredba o splošnih skupinskih izjemah 

Uredba EU, na podlagi katere so 
dovoljene nekatere vrste ukrepov 
državne pomoči, ne da bi bilo o tem treba 
obvestiti Komisijo. 

Uredba omnibus 

Revizija finančne uredbe iz leta 2018, s 
katero se spreminjajo in poenostavljajo 
finančna pravila ter proračunsko 
upravljanje EU. 

Uspešnost Obseg, v katerem so z izvedenimi 
dejavnostmi doseženi zadani cilji. 

Ustvarjalna Evropa Program EU za podporo kulturnemu in 
kreativnemu sektorju. 
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Večletni finančni okvir 

Načrt porabe EU, običajno za obdobje 
sedmih let, v katerem so določene 
prioritete (na podlagi ciljev politik) in 
zgornje meje za sedem glavnih razdelkov. 
Zagotavlja strukturo za določanje letnih 
proračunov EU, saj so v njem opredeljene 
omejitve porabe za vsako kategorijo 
odhodkov. 

Veliki projekt 

Projekt, ki ga financira EU in katerega 
skupni upravičeni stroški presegajo 
50 milijonov EUR, v sektorjih, kot so 
promet, okolje in energetika. 

Vezana podpora Plačila EU kmetom za proizvodnjo nekega 
proizvoda. 

Vključevanje 

Sistematično upoštevanje specifičnih 
prioritet (npr. enakopravnost med 
spoloma, varstvo podnebja) pri 
oblikovanju in izvajanju vseh politik. 

Vključevanje podnebnih ukrepov 
Vključevanje vprašanj, povezanih s 
podnebjem, v vse politike, instrumente, 
programe in sklade. 

Vložek 

Finančno, kadrovsko, materialno, 
organizacijsko ali regulativno sredstvo, ki 
se uporabi za izvedbo projekta ali 
programa. 

Vmesno plačilo 

Plačilo v okviru projekta ali programa EU, 
ki se izvrši, ko upravičenec doseže mejnik, 
določen v pogodbi ali sporazumu o 
dodelitvi nepovratnih sredstev. 

Vpoklicna stopnja za DDV 
Odstotek osnove za odmero DDV v vsaki 
državi članici, da se izračunajo lastna 
sredstva iz naslova DDV. 

Vseevropsko omrežje (TEN) 

Omrežje čezmejne prometne, energetske 
ali telekomunikacijske infrastrukture, ki je 
bilo vzpostavljeno za podporo in krepitev 
delovanja enotnega trga EU z 
omogočanjem prostega pretoka oseb, 
blaga in storitev. 

Vzorčenje na podlagi presoje Postopek, po katerem revizor za razliko 
od statističnega vzorčenja na podlagi 
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vnaprej določenih meril po lastni presoji 
izbira elemente iz populacije za revizijsko 
preizkušanje. 

Zaključitev 

Finančna poravnava programa ali sklada 
EU s plačilom dolgovanega zneska državi 
članici ali drugi državi upravičenki ali 
izterjavo sredstev od države članice ali 
druge države upravičenke. 

Zaščiteno morsko območje 

Morsko območje, ki je po zakonu ali kako 
drugače določeno za varstvo in 
vzdrževanje biotske raznovrstnosti, 
naravnih virov in kulturne dediščine. 

Zavržek Nezaželene ribe, ki se zavržejo v morje. 

Zbirka programske opreme eGrants 
Spletna platforma Komisije za upravljanje 
nepovratnih sredstev EU za raziskave v 
njihovem celotnem življenjskem ciklu. 

Znanstveni, tehnični in gospodarski 
odbor za ribištvo (STECF) 

Skupina strokovnjakov, ki jih imenuje 
Komisija za pomoč pri izvajanju skupne 
ribiške politike. 

Zunanja meja 
Meja, vključno z letališči in morskimi, 
jezerskimi ali rečnimi pristanišči med 
državo članico EU in državo nečlanico EU. 

Zunanje delovanje 

Dejavnosti EU za zagotavljanje pomoči 
državam nečlanicam EU in razvoj odnosov 
z njimi, med drugim v okviru večstranskih 
sporazumov, pa tudi z regionalnimi in 
svetovnimi organizacijami. 

Zunanji (namenski) prejemki Prihodki iz zunanjih virov, ki so namenjeni 
za posebne namene. 
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