Όρος

Ακρωνύμιο/συντομογραφία

Αδελφοποίηση
Αίτηση ενίσχυσης με γεωχωρικά στοιχεία
Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα

ΑΕΓΣ
ΑΕΕ

Άμεσες ενισχύσεις
Άμεση διαχείριση
Ανακτήσιμος ΦΠΑ

Ανάληψη υποχρέωσης
Αντίκτυπος
Αντιπροσωπευτική στατιστική δειγματοληψία
Αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος
Άξονας προτεραιότητας
Απαλλαγή
Αποδεσμευμένη [εισοδηματική] στήριξη
Αποδέσμευση
Αποθεματικό επίδοσης
Απορρόφηση
Αποτέλεσμα
Αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή
Αρμόδιες για τα προγράμματα αρχές
Αρχή ελέγχου
Αρχή πιστοποίησης
Γεωργοπεριβαλλοντική και κλιματική δέσμευση
Δειγματοληψία κατά κρίση
Δειγματοληψία νομισματικής μονάδας

MUS

Δείκτης αποτελέσματος
Δήλωση αξιοπιστίας

ΔΑ

Δημόσιες συμβάσεις

Δημοσιονομική διόρθωση
Δημοσιονομική στήριξη
Δημοσιονομικός κανονισμός
Διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης
Διαδικασία επί παραβάσει
Διακανονισμός
Διάστημα εμπιστοσύνης
Διατάκτης
Διαχειριστική αρχή
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (International Standards on Auditing)
Δικαιούχος
Δικαίωμα ενίσχυσης
Διορθωτική ικανότητα
Εισροή
Εκ των υστέρων αξιολόγηση
Εκκαθάριση λογαριασμών

Εκκαθάριση ως προς τη συμμόρφωση

Εκροή
Εκτιμήσεις και προβλέψεις προγράμματος
Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος
Έμμεσες δαπάνες
Έμμεση διαχείριση
Ενδεχόμενη υποχρέωση

ISA

Επεξήγηση
Μηχανισμός για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε εξειδικευμένους τομείς, βάσει του οποίου ένας φορέας σε χώραεταίρο λαμβάνει στήριξη από αντίστοιχο φορέα κράτους μέλους της ΕΕ.
Διαδικτυακό εργαλείο για την υποβολή αιτήσεων στρεμματικής ενίσχυσης από γεωργούς.
Καθιερωμένος τρόπος μέτρησης του πλούτου μιας χώρας, βάσει των εσόδων της από εγχώριες πηγές και από το
εξωτερικό.
Πληρωμές για στήριξη του γεωργικού εισοδήματος, όπως στρεμματικές ενισχύσεις, οι οποίες καταβάλλονται
απευθείας στους γεωργούς.
Διαχείριση ταμείου ή προγράμματος της ΕΕ αποκλειστικά από την Επιτροπή, σε αντιδιαστολή με την
επιμερισμένη ή την έμμεση διαχείριση.
Ο ΦΠΑ που δύναται φορολογούμενος να αφαιρέσει από το ποσό του ΦΠΑ που καταβάλλει στις φορολογικές
αρχές, επειδή έχει ήδη καταβάλει το αντίστοιχο ποσό επί των αγορών του σε αγαθά και υπηρεσίες.
Ποσό στον προϋπολογισμό που προορίζεται για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων δαπανών, όπως δαπανών
προβλεπομένων σε σύμβαση ή συμφωνία επιχορήγησης. Για κάθε ανάληψη υποχρέωσης πρέπει να υπάρχει
αντίστοιχη πίστωση ανάληψης υποχρέωσης.
Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες ενός ολοκληρωμένου έργου ή προγράμματος, οι οποίες μπορεί να είναι
κοινωνικοοικονομικές, περιβαλλοντικές ή οικονομικές.
Η εφαρμογή στατιστικών τεχνικών για την κατάρτιση δείγματος που αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά του
πληθυσμού από τον οποίο έχει αντληθεί.
Στατιστική εκτίμηση του σφάλματος που περιέχει ένας πληθυσμός, βάσει ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες
υποβάλλεται αντιπροσωπευτικό δείγμα πράξεων από τον εν λόγω πληθυσμό.
Στον τομέα της πολιτικής συνοχής, μία ή περισσότερες επενδυτικές προτεραιότητες που αντιστοιχούν σε βασικό
στόχο επιχειρησιακού προγράμματος.
Ετήσια απόφαση που λαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την οποία δίδει στην Επιτροπή την οριστική
έγκριση για τον τρόπο με τον οποίο εκτελέστηκε ο προϋπολογισμός.
Πληρωμές της ΕΕ προς γεωργούς οι οποίες δεν συνδέονται με την παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος.
Ακύρωση από την Επιτροπή του συνόλου ή μέρους μη χρησιμοποιηθεισών αναλήψεων υποχρεώσεων.
Πόσο του προϋπολογισμού που διατίθεται για δαπάνες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και
επενδυτικών ταμείων, το οποίο παρακρατείται έως ότου υλοποιηθούν ορισμένοι στόχοι.
Ο συχνά εκφραζόμενος σε ποσοστό βαθμός στον οποίο έχουν δαπανηθεί σε επιλέξιμα έργα οι πόροι που
διαθέτει στα κράτη μέλη η ΕΕ.
Ο άμεσος αντίκτυπος έργου ή προγράμματος κατόπιν της ολοκλήρωσής του, όπως η βελτιωμένη
απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων σε ένα μάθημα ή η βελτιωμένη προσβασιμότητα έπειτα από την
κατασκευή ενός νέου δρόμου.
Όρος με τον οποίο αναφέρονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την
άσκηση των εξουσιών λήψης αποφάσεων για θέματα προϋπολογισμού της ΕΕ.
Συλλογικός όρος που περιλαμβάνει τη διαχειριστική αρχή, την αρχή πιστοποίησης και την αρχή ελέγχου στον
τομέα των δαπανών της συνοχής.
Ανεξάρτητη εθνική οντότητα υπεύθυνη για τον έλεγχο των συστημάτων και των πράξεων ενός προγράμματος
δαπανών της ΕΕ.
Φορέας που ορίζει κράτος μέλος για να πιστοποιεί την ακρίβεια και τη συμμόρφωση των καταστάσεων δαπανών
και των αιτημάτων πληρωμών.
Πρακτική που βαίνει πέραν των συνήθων περιβαλλοντικών απαιτήσεων, την οποία μπορούν να επιλέξουν να
εφαρμόσουν οι γεωργοί και για την οποία εισπράττουν ενίσχυση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Σε αντίθεση με τη στατιστική δειγματοληψία, διαδικασία κατά την οποία ο ελεγκτής ασκεί τη διακριτική του
ευχέρεια, προκειμένου να επιλέξει από συγκεκριμένο πληθυσμό τα στοιχεία που θα υποβάλει σε ελεγκτικές
δοκιμασίες, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων.
Στατιστική μέθοδος δειγματοληψίας στο πλαίσιο της οποίας η πιθανότητα να επιλεγεί μια συγκεκριμένη πράξη
είναι ανάλογη του μεγέθους της.
Μετρήσιμη μεταβλητή που παρέχει πληροφορίες για την αξιολόγηση των άμεσων συνεπειών των
υποστηριζόμενων προγραμμάτων στον πληθυσμό-στόχο.
Δήλωση που δημοσιεύεται στην ετήσια έκθεση του ΕΕΣ, στην οποία παρουσιάζεται η ελεγκτική γνώμη του
σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών της ΕΕ, καθώς και σχετικά με την κανονικότητα των πράξεων στις
οποίες αυτοί βασίζονται.
Η διαδικασία σύναψης συμβάσεων για την προμήθεια προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων,
από φορείς του δημοσίου δικαίου μέσω ανοικτών και ανταγωνιστικών διαδικασιών, προκειμένου να
διασφαλιστούν η ποιότητα και η οικονομική αποδοτικότητα.
Μέτρο για την προστασία του προϋπολογισμού από δαπάνες που σχετίζονται με περιπτώσεις παρατυπιών ή
απάτης, μέσω της απόσυρσης ή της ανάκτησης κονδυλίων για την αντιστάθμιση αχρεωστήτως καταβληθεισών
πληρωμών σε έργα ή προγράμματα που στηρίζονται από την ΕΕ.
Η απευθείας μεταφορά ενίσχυσης από την ΕΕ στο εθνικό δημόσιο ταμείο χώρας-εταίρου υπό ορισμένες
προϋποθέσεις.
Οι κανόνες που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται και χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ,
καθώς και τις συνδεδεμένες διαδικασίες όπως οι εσωτερικές δικλίδες ελέγχου, η υποβολή στοιχείων, ο έλεγχος
και η διαδικασία απαλλαγής.
Διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας οι διαπιστώσεις ελέγχου παρουσιάζονται στον ελεγχόμενο για συζήτηση και
σχολιασμό εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος.
Διαδικασία με την οποία η Επιτροπή κινείται κατά κράτους μέλους της ΕΕ που δεν συμμορφώνεται με τις
υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ.
Καταβολή του οφειλόμενου υπολοίπου σε κράτος μέλος, ή η ανάκτηση κεφαλαίων από αυτό, προκειμένου να
κλείσει πρόγραμμα της ΕΕ.
Στατιστική μονάδα μέτρησης της ακρίβειας των αποτελεσμάτων της δειγματοληψίας, που χρησιμοποιείται κατά
τον υπολογισμό ενός ποσοστού σφάλματος.
Πρόσωπο υπεύθυνο για την εκτέλεση των εσόδων και των δαπανών οργανισμού της ΕΕ.
Εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή (του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα) που ορίζεται από κράτος μέλος για τη
διαχείριση προγράμματος χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ.
Επαγγελματικά πρότυπα που ορίζουν τις ιδιότητες και τις αρμοδιότητες των ανεξάρτητων ελεγκτών.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισπράττει επιχορήγηση ή λαμβάνει δάνειο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Δικαίωμα δυνάμενο να μεταβιβασθεί, το οποίο επιτρέπει σε ενεργό γεωργό να λάβει στήριξη της ΕΕ, εφόσον
αυτό δηλώνεται από κοινού με επιλέξιμη γεωργική γη.
Μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για την εκτίμηση του επιπέδου μελλοντικών διορθώσεων.
Τα οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά ή ρυθμιστικά μέσα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση ενός
προγράμματος ή έργου.
Ανεξάρτητη εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της συνοχής, της συνάφειας και της
προστιθέμενης αξίας της ΕΕ που εξασφαλίζει ένα ολοκληρωμένο έργο ή πρόγραμμα.
Ετήσια διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή αποδέχεται, κατόπιν ελέγχων, τα ποσά που ζητούν να τους
καταβληθούν οι φορείς και εταίροι υλοποίησης.
Διαδικασία με την οποία η Επιτροπή επαληθεύει κατά πόσον ένα κράτος μέλος έχει χρησιμοποιήσει ορθώς τα
γεωργικά ταμεία που έχει στη διάθεσή του και έχει εφαρμόσει αποτελεσματικά τα συστήματα διαχείρισης και
ελέγχου που διαθέτει. Σε περίπτωση παράβασης, η διαδικασία μπορεί να καταλήξει στην υποχρέωση του
κράτους μέλους να επιστρέψει ορισμένο ποσό.
Αυτά που παράγει ή επιτυγχάνει ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο, όπως η παράδοση μαθημάτων
κατάρτισης, η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, το τμήμα του δρόμου που κατασκευάστηκε.
Έγγραφο καταρτιζόμενο από χώρα-εταίρο και εγκρινόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο οποίο ορίζονται οι
συνεργασίες ή τα αναπτυξιακά έργα που πρέπει να υλοποιηθούν, καθώς και οι χρηματοοικονομικοί, ανθρώπινοι
και υλικοί πόροι που χρειάζονται.
Στατιστική εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος που επηρεάζει έναν πληθυσμό, βάσει δοκιμασιών στις οποίες
υποβάλλεται αντιπροσωπευτικό δείγμα πράξεων.
Έξοδα, όπως γενικά έξοδα ή άλλες διοικητικές δαπάνες, που πραγματοποιεί δικαιούχος στο πλαίσιο υλοποίησης
έργου ή μέτρου της ΕΕ.
Μέθοδος εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή αναθέτει καθήκοντα εκτέλεσης του
προϋπολογισμού σε άλλους οργανισμούς (όπως τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς).
Πιθανή χρηματοοικονομική υποχρέωση που μπορεί να ανακύψει ανάλογα με την έκβαση μελλοντικού
γεγονότος.

Ενδιάμεση πληρωμή
Ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Ενοποιημένοι λογαριασμοί
Εντολή εξωτερικής δανειοδότησης

ΕΕΔ

Εντολή παροχής διασφάλισης

Επένδυση μετοχικού κεφαλαίου

Μέτρηση του βαθμού στον οποίο εκπληρώθηκαν ικανοποιητικά οι στόχοι ενός χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ
μέτρου, έργου ή προγράμματος, όπως και του βαθμού στον οποίο εξασφαλίζει οικονομική αποδοτικότητα.

Επιδόσεις

Επιλογές απλουστευμένου κόστους
ΕΑΚ
Επιμερισμένη διαχείριση
Επιτροπή συντονισμού των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων
Επιφύλαξη
Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ

Επιχορήγηση
Έσοδα με ειδικό προορισμό
Ετήσια διάρκεια
Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων

ΕΔΕΤ
ΕΓΤΑΑ
ΕΓΤΕ
ΕΚΤ
ΕΤΘΑ
ΕΤΠΑ

ΕΤΣΕ

Ίδιοι πόροι
Καθεστώς βασικής ενίσχυσης
Καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης

ΚΒΕ

ΚΕΣΕ

Κανονικότητα
Κανονισμός «omnibus»

Κανονισμός περί κοινών διατάξεων

ΚΚΔ

Κλείσιμο
Κοινή αλιευτική πολιτική
Κοινή γεωργική πολιτική
Κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης

ΚΠΠΑ

Κρατικές ενισχύσεις
Κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
Μεγάλο έργο
Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης
Μεταβατικός μηχανισμός
Μεταφορά στο επόμενο οικονομικό έτος

Μέτρο στήριξης της αγοράς

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Μόνιμος βοσκότοπος
Νομιμότητα και κανονικότητα / Κανονικότητα

Τα έργα ή τα προγράμματα της ΕΕ περιλαμβάνουν συχνά πολλαπλές πληρωμές: προκαταβολές, ενδιάμεσες
πληρωμές και τελικές πληρωμές. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αιτήσεις για ενδιάμεσες πληρωμές μόλις επιτύχουν
ένα ορόσημο που προσδιορίζεται στην οικεία σύμβαση ή στη συμφωνία επιχορήγησης.
Οντότητα που ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του διαχειριστή πόρων ενός χρηματοοικονομικού μέσου και των
τελικών αποδεκτών.
Οι συγκεντρωτικοί λογαριασμοί όλων των θεσμικών οργάνων, των οργανισμών και των λοιπών οργάνων της ΕΕ,
που παρουσιάζονται σε ένα ενιαίο έγγραφο.
Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με την οποία η πρώτη εγγυάται τα δάνεια
που χορηγεί η δεύτερη εκτός ΕΕ, προς υποστήριξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής.
Συνθήκη σύμφωνα με την οποία ένας ελεγκτής εξάγει συμπέρασμα, βασιζόμενος σε επαρκή αποδεικτικά
στοιχεία με τη μορφή χρηματοοικονομικών πληροφοριών ή άλλων δεδομένων που συλλέγει ή υπολογίζει.
Παραδείγματος χάριν, το ΕΕΣ θεμελιώνει τη γνώμη του σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των
δαπανών της ΕΕ στα αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβάλλει μέρος των πράξεων.
Χρήματα που επενδύονται στις μετοχές εταιρείας σε ανταπόδοση για δικαίωμα κυριότητας και μερίδιο επί των
κερδών.

ΜΣΕ

ΜΜΕ

Προσέγγιση βάσει της οποίας προσδιορίζεται το ποσό της επιχορήγησης με μεθόδους όπως το τυποποιημένο
μοναδιαίο κόστος, ο ενιαίος συντελεστής χρηματοδότησης ή κατ’ αποκοπή ποσά αντί των δαπανών που όντως
πραγματοποίησε ο δικαιούχος. Οι ΕΑΚ σχεδιάστηκαν με σκοπό την περιστολή της διοικητικής επιβάρυνσης.
Μέθοδος εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας, σε αντίθεση με τα ισχύοντα στην
περίπτωση της άμεσης διαχείρισης, η Επιτροπή εκχωρεί μεν την εκτέλεση καθηκόντων στα κράτη μέλη, διατηρεί
ωστόσο την τελική ευθύνη.
Επιτροπή της Επιτροπής εντεταλμένη να συζητά την εφαρμογή των κανονισμών που διέπουν τα διαρθρωτικά και
επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ).
Αδυναμίες που αναφέρει γενικός διευθυντής στη δήλωση αξιοπιστίας που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση
δραστηριοτήτων.
Το βασικό πλαίσιο για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων στον τομέα συνοχής, εντός
συγκεκριμένης περιόδου, το οποίο αντανακλά τις προτεραιότητες και τους στόχους που ορίζονται στις
συμφωνίες εταιρικής σχέσης μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών.
Μη επιστρεπτέα πληρωμή προς δικαιούχο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την υλοποίηση επιλέξιμου έργου ή
προγράμματος.
Ποσά που καταβάλλονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ (π.χ. πρόστιμα και διορθώσεις και συνεισφορές τρίτων
χωρών σε ερευνητικά προγράμματα) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για συγκεκριμένο σκοπό.
Αρχή του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την οποία τα έσοδα του προϋπολογισμού εισπράττονται και οι δαπάνες
εκτελούνται εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αυτός αναφέρεται.
Έκθεση που καταρτίζει κάθε γενική διεύθυνση της Επιτροπής, καθώς και κάθε θεσμικό και άλλο όργανο, και στην
οποία περιγράφονται οι επιδόσεις τους σε σχέση με τους στόχους τους και ο τρόπος χρησιμοποίησης των
οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων τους.
Τα πέντε βασικά ταμεία της ΕΕ που από κοινού στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ είναι το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Διέπονται
από ένα κοινό σύνολο κανόνων.
Ταμείο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της συνεισφοράς της ΕΕ στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.
Ταμείο της ΕΕ για τη χρηματοδότηση άμεσων ενισχύσεων σε γεωργούς και μέτρων που ρυθμίζουν ή στηρίζουν
τις γεωργικές αγορές.
Ταμείο της ΕΕ για τη δημιουργία ευκαιριών εκπαίδευσης και απασχόλησης, καθώς και για τη βελτίωση της
κατάστασης των ατόμων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας.
Ταμείο της ΕΕ που υποστηρίζει αλιείς κατά το μεταβατικό στάδιο προς τη βιώσιμη αλιεία, καθώς και παράκτιες
κοινότητες για τη διαφοροποίηση των οικονομιών τους.
Ταμείο της ΕΕ για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην ΕΕ με τη χρηματοδότηση
επενδύσεων που μειώνουν τις ανισορροπίες μεταξύ περιφερειών.
Επενδυτικός μηχανισμός στήριξης που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την
Επιτροπή για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ. Γνωστός και ως
«Σχέδιο Juncker». Έχει πλέον ενσωματωθεί στον όμιλο της ΕΤΕπ.
Οι πόροι που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, η συντριπτική πλειονότητα
των οποίων προέρχεται από συνεισφορές των κρατών μελών.
Γεωργικό καθεστώς της ΕΕ στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιούνται πληρωμές σε γεωργούς βάσει εκτάσεων
επιλέξιμης γεωργικής γης.
Καθεστώς γεωργικών πληρωμών με βάση την έκταση το οποίο εφαρμόζεται σε δέκα κράτη μέλη μεταβατικά, στο
πλαίσιο του οποίου οι γεωργοί εισπράττουν ένα προκαθορισμένο ποσό ενίσχυσης ανά εκτάριο. Σε όλα τα
υπόλοιπα κράτη μέλη εφαρμόζεται το καθεστώς βασικής ενίσχυσης.
Ο βαθμός στον οποίο μια πράξη συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς.
Αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, που ισχύει από τον Αύγουστο του 2018, με σκοπό την
τροποποίηση και την απλούστευση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ και την εξασφάλιση ότι η
δημοσιονομική διαχείριση σε διάφορους τομείς εστιάζει περισσότερο στα αποτελέσματα.
Ο κανονισμός που θεσπίζει τους κανόνες που διέπουν τα πέντε Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
και εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό συντονισμό τους.
Ο οικονομικός διακανονισμός ενός προγράμματος της ΕΕ, με καταβολή του οφειλόμενου υπολοίπου ή με
ανάκτηση πόρων από το εμπλεκόμενο κράτος μέλος.
Το πλαίσιο της ΕΕ για τη διαχείριση των αλιευμάτων και της αλιείας, σκοπός της οποίας είναι η διασφάλιση
βιώσιμων αλιευτικών αποθεμάτων και σταθερού εισοδήματος για την αλιευτική κοινότητα.
Πολιτική της ΕΕ συνιστάμενη σε επιδοτήσεις και ένα φάσμα άλλων μέτρων σχεδιασμένων να εγγυώνται την
ασφάλεια των τροφίμων, να διασφαλίζουν δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τους γεωργούς της ΕΕ και να προωθούν
την αγροτική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι κανόνες και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση των επιδόσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής.
Άμεση ή έμμεση κυβερνητική στήριξη σε επιχείρηση ή οργανισμό, με την οποία η επιχείρηση ή ο οργανισμός
περιέρχεται σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι των ανταγωνιστών της/του. Η ΕΕ διαθέτει κανόνες που διέπουν τις
κρατικές ενισχύσεις για να αποτρέψει τη στρέβλωση της ενιαίας αγοράς. Η Επιτροπή επιβλέπει τη συμμόρφωση
με τους κανόνες αυτούς.
Ποσό κρατικής ενίσχυσης που δεν υπερβαίνει το όριο πέραν του οποίου απαιτείται έγκριση της Επιτροπής.
Χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο με συνολικό επιλέξιμο κόστος που υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ σε
τομείς όπως οι μεταφορές, το περιβάλλον και η ενέργεια.
Το συνολικό ποσό στήριξης που μπορεί να καταβληθεί σε έναν τομέα χρηματοδότησης, εκπεφρασμένο ως
ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών. Η μέγιστη ένταση της ενίσχυσης ποικίλλει ανά πρόγραμμα και εξαρτάται από
παράγοντες όπως η γεωγραφική τοποθεσία.
Μέσο που εξασφαλίζει τη συνέχεια της χρηματοδότησης από το ένα ενωσιακό χρηματοδοτικό καθεστώς στο
άλλο.
Η μεταφορά μη χρησιμοποιηθεισών πιστώσεων από το ένα οικονομικό έτος στο επόμενο, υπό ορισμένες
προϋποθέσεις.
Δημόσια παρέμβαση στις γεωργικές αγορές για την άμβλυνση των επιπτώσεων από τυχόν πτώση των τιμών,
καθώς και για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών δυσχερειών μέσω τομεακής στήριξης (παραδείγματος χάριν για
τα οπωροκηπευτικά, τον αμπελοοινικό τομέα και την προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος).
Μέσο με το οποίο προσδιορίζονται οι επενδυτικές προτεραιότητες και παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη στους
τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, με σκοπό τη
δημιουργία υψηλών επιδόσεων, βιώσιμων και διασυνδεδεμένων υποδομών.
Προσδιορισμός μεγέθους που εφαρμόζεται σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς, βάσει του αριθμού των
εργαζομένων και ορισμένων οικονομικών κριτηρίων. Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν έως και 50 υπαλλήλους και
κύκλο εργασιών ή συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Οι μεσαίες επιχειρήσεις
απασχολούν έως και 250 υπαλλήλους και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατομμύρια ευρώ ή ισολογισμό που
δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
Γεωργική έκταση που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών
επί περισσότερα από πέντε συναπτά έτη.
Συμμόρφωση με τους ενωσιακούς (ή τους συναφείς εθνικούς) κανόνες ή τις συμβατικές υποχρεώσεις.

Οικολογικός προσανατολισμός
Οικονομικό αποτέλεσμα
Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

ΟΣΔΕ

Οργανισμός πιστοποίησης
Οργανισμός πληρωμών
Όριο σημαντικότητας
Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι
Παρατυπία
Περίοδος προγραμματισμού

ΠΙΠ

Πίστωση

Πίστωση ανάληψης υποχρέωσης

Πληρωμή προχρηματοδότησης
Πολλαπλή συμμόρφωση

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
ΠΔΠ
Ποσοστό εκταμίευσης

Πράξη
Πρόβλεψη
Προσέγγιση βεβαίωσης
Πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ
Στατιστική δειγματοληψία
Στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Συμφωνία ανάθεσης αρμοδιοτήτων (δεν χρησιμοποιείται πλέον)
Συμφωνία εταιρικής σχέσης

Συμφωνία συνεισφοράς
Συνδεδεμένη στήριξη

LPIS

Σφάλμα
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού
Σωρευτικός υπολειπόμενος κίνδυνος

ΤΣ

Τελικός αποδέκτης / Αποδέκτης
Υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος / Υπολειπόμενο ποσοστό κινδύνου /
Υπολειπόμενο συνολικό ποσοστό σφάλματος
Φόρος προστιθέμενης αξίας
Χρηματοδοτικό μέσο
Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

Προπληρωμή σε μετρητά για τη χρηματοδότηση ορισμένων δραστηριοτήτων εντός ορισμένου διαστήματος.
Μηχανισμός στο πλαίσιο του οποίου οι πληρωμές προς γεωργούς εξαρτώνται από την από μέρους τους
εκπλήρωση απαιτήσεων σχετικών με το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την καλή
μεταχείριση των ζώων και τη διαχείριση της γης.
Το συνήθως επταετούς διάρκειας πρόγραμμα εκτέλεσης των δαπανών της ΕΕ στο οποίο ορίζονται
προτεραιότητες (βάσει των στόχων πολιτικής) και ανώτατα όρια, υπό έξι βασικές θεματικές ενότητες.
Διαμορφώνει τη δομή βάσει της οποίας καθορίζονται οι ετήσιοι προϋπολογισμοί της ΕΕ, με όρια δαπανών για
κάθε κατηγορία εξόδων. Το τρέχον ΠΔΠ καλύπτει την περίοδο 2014-2020.
Το ποσοστό των συνολικών πόρων που εκταμιεύονται από χρηματοοικονομικό μέσο προς τελικούς αποδέκτες.
Ταξινόμηση που χρησιμοποιεί το ΕΕΣ κατά την αναφορά των αποτελεσμάτων των ελεγκτικών δοκιμασιών
πράξεων, όταν το ποσό της πράξης που περιέχει σφάλμα μπορεί να μετρηθεί.

Ποσοτικώς προσδιορίσιμο σφάλμα

Ταμείο Συνοχής

Ανώτατο όριο πέραν του οποίου οι παρατυπίες που εντοπίζονται στον ελεγχόμενο πληθυσμό ή στο σύνολο των
οικονομικών καταστάσεων θεωρούνται δυνάμενες να επηρεάσουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία.
Έσοδα της ΕΕ που εισπράττονται από δασμούς και εισφορές ζάχαρης.
Παράβαση των ενωσιακών (ή των συναφών εθνικών) κανόνων ή των συμβατικών υποχρεώσεων.
Το διάστημα κατά το οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα πρόγραμμα εκτέλεσης δαπανών της ΕΕ.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ περιλαμβάνει πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών. Η
πίστωση ανάληψης υποχρέωσης είναι η ανάληψη νομικής δέσμευσης για την παροχή χρηματοδότησης υπό
ορισμένες προϋποθέσεις. Η πίστωση πληρωμής είναι η εξουσιοδότηση καταβολής μιας πληρωμής μόλις
εκπληρωθούν οι αντίστοιχοι όροι.
Ετήσιο ανώτατο όριο των ποσών που είναι διαθέσιμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ για συγκεκριμένες δαπάνες.
Εξουσιοδότηση καταβολής πληρωμής μόλις εκπληρωθούν οι οικείοι όροι.

Πίστωση πληρωμής

Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων

Υιοθέτηση γεωργικών πρακτικών που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον. Ο όρος χρησιμοποιείται
επίσης συχνά για να δηλώσει το σχετικό καθεστώς ενίσχυσης από την ΕΕ.
Το αποτέλεσμα του έτους, όπως παρουσιάζεται στους ενοποιημένους λογαριασμούς της ΕΕ, το οποίο αποτελεί τη
διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων.
Σύστημα της ΕΕ που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για τη διαχείριση και τον έλεγχο των πληρωμών προς
γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.
Στο τομέα των γεωργικών δαπανών, οντότητα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που ορίζεται από το κράτος
μέλος για την πιστοποίηση της αξιοπιστίας των ετήσιων λογαριασμών διαπιστευμένου οργανισμού πληρωμών
και της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται.
Οργανισμός στον οποίο κράτος μέλος αναθέτει τη διαχείριση των γεωργικών δαπανών της ΕΕ.

ΥΠΣ/ΥΠΚ/ΥΣΠΣ
ΦΠΑ

Ενέργεια, όπως η καταβολή πληρωμής ή η είσπραξη εσόδων, η οποία εγγράφεται στους λογαριασμούς της ΕΕ.
Λογιστικός όρος που αποδίδει τη βέλτιστη εκτίμηση μιας πιθανής μελλοντικής υποχρέωσης αβέβαιου χρόνου ή
ποσού που εγγράφεται στον ισολογισμό.
Συνθήκη σύμφωνα με την οποία ένας ελεγκτής εξάγει συμπέρασμα, βασιζόμενος σε επαρκή αποδεικτικά
στοιχεία που συλλέγει μέσω των ελεγκτικών εργασιών του, ή σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες, άλλα
δεδομένα ή συγκεκριμένους ισχυρισμούς, προερχόμενα όλα από την ελεγχόμενη μονάδα.
Κοινό χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων που σκοπό έχει
να διευκολύνει την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.
Δειγματοληπτική τεχνική βάσει στατιστικών, η οποία χρησιμοποιείται στις ελεγκτικές δοκιμασίες για την
εξαγωγή αντιπροσωπευτικών αποτελεσμάτων.
Η δεκαετής στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δρομολογήθηκε το 2010 με σκοπό την ενίσχυση της
ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Όρος που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν προ της εισαγωγής του όρου «συμφωνία συνεισφοράς», που ήλθε
προς αντικατάστασή του με την έναρξη ισχύος του δημοσιονομικού κανονισμού το 2018.
Συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και κράτους μέλους ή τρίτης χώρας στο πλαίσιο προγράμματος εκτέλεσης
δαπανών της ΕΕ, στην οποία ορίζονται, παραδείγματος χάριν, στρατηγικά σχέδια, επενδυτικές προτεραιότητες ή
όροι παροχής εμπορικής ή αναπτυξιακής βοήθειας.
Συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και ενός φορέα ο οποίος υλοποιεί μια δράση στο πλαίσιο της έμμεσης
διαχείρισης και έχει επιδείξει ικανότητα του αυτού επιπέδου με αυτή της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση
κεφαλαίων.
Πληρωμές της ΕΕ προς γεωργούς για την παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος.
Βάση δεδομένων όπου καταχωρίζονται οι γεωργικές εκτάσεις των κρατών μελών και η οποία χρησιμοποιείται
κατά την καταβολή των άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και κατά τους ελέγχους
επιλεξιμότητας των αιτήσεων των γεωργών.
Το αποτέλεσμα εσφαλμένου υπολογισμού ή παρατυπίας που προκύπτει από τη μη συμμόρφωση με νομικές και
συμβατικές απαιτήσεις.
Πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ στην πορεία εκτέλεσής του.
Οι δαπάνες που παραμένουν παράτυπες στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού, αφού ληφθούν όλα τα
διορθωτικά μέτρα.
Ταμείο της ΕΕ για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην ΕΕ μέσω χρηματοδοτικών
επενδύσεων στα κράτη μέλη με ακαθάριστο εθνικό εισόδημα ανά κάτοικο που δεν υπερβαίνει το 90 % του
μέσου όρου της ΕΕ.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει επιχορήγηση ή δάνειο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή που είναι ο
τελικός ωφελούμενος χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ δραστηριότητας.
Το ποσοστό του πληθυσμού που δεν θεωρείται κανονικό, αφού συνεκτιμηθεί ο αντίκτυπος του συνόλου των
διαδικασιών δικλίδων ελέγχου, των ανακτήσεων και των διορθώσεων.
Έμμεσος φόρος κατανάλωσης επί της παραγωγής και διανομής αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, που
βαραίνει τελικά τον τελικό καταναλωτή.
Χρηματοοικονομική στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ υπό τη μορφή επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί
μετοχικού κεφαλαίου, δανείων ή εγγυήσεων ή άλλων μέσων επιμερισμού κινδύνου.
Η διαχείριση των πόρων σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της
αποτελεσματικότητας.

