
Termin Lühend Selgitus

Aasta tegevusaruanne  
Iga komisjoni peadirektoraadi, ELi institutsiooni ja asutuse koostatud aruanne, milles kirjeldatakse eesmärkide 
täitmist ning finants- ja inimressurside 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.

Ärakuulamismenetlus
Menetlus, mille raames esitatakse auditileiud auditeeritavale teatud aja jooksul arutamiseks ja kommentaaride 
esitamiseks.

Assigneering
ELi eelarve hõlmab kulukohustuste ja maksete assigneeringuid. Kulukohustuste assigneering on kohustus tagada 
rahastus teatavatel tingimustel. Maksete assigneering on luba makse tegemiseks, kui nõutavad tingimused on 
täidetud.

Auditeerimisasutus  Sõltumatu riigiasutus, kes vastutab ELi rahastamiskava süsteemide ja toimingute auditeerimise eest.
Delegeerimisleping (aegunud) Rahalist toetust käsitleva lepingu eelkäija; asendati 2018. aasta finantsmääruse jõustumisel.

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine
Euroopa Parlamendi iga-aastane otsus, millega antakse komisjonile lõplik heakskiit selle kohta, kuidas eelarvet on 
täidetud

Eelarvepädevad institutsioonid
Termin, millega viidatakse Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule, kui nad kasutavad oma 
otsustusõigust ELi eelarveküsimustes.

Eelarvetoetus  Teatavatel tingimustel ELi abi ülekandmine otse partnerriigi riigikassasse.
Eelarvevahendite käsutaja Isik, kes vastutab ELi asutuse tulude kogumise ja kulude kandmise eest.
Eelmakse Teatud perioodil kindlaksmääratud tegevuste rahastamiseks tehtud ettemakse.

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

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

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 Regionaalarengu Fond ERF
ELi fond, mis tugevdab majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust ELis, rahastades investeeringuid, mis 
vähendavad ebavõrdsust selle piirkondade vahel.

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, et kaasata 
erainvesteeringuid ELi jaoks strateegilise tähtsusega projektidesse. Tuntud ka kui Junckeri kava. Nüüdseks 
integreeritud EIP gruppi.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid
ESIF / ESI fondid

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. Neid reguleerivad ühised eeskirjad.

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

Euroopa ühendamise rahastu
 

Vahend, millega määratakse kindlaks investeerimisprioriteedid ja millest antakse rahalist abi energia-, transpordi- 
ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoritele efektiivsete, jätkusuutlike ja omavahel ühendatud taristute 
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 lõplike vahendite saajate vahel.
Georuumiline taotlussüsteem GSAA Veebipõhine rakendus põllumajandustoetuse pindalapõhiste taotluste esitamiseks.
Hinnanguline veamäär Andmekogumit mõjutava veamäära statistiline hinnang, mis põhineb tehingute esindusliku valimi testimisel.

Jagatud eelarve täitmine
Vastupidiselt otsesele eelarve täitmisele on see ELi eelarve täitmise viis, mille raames 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.

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

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

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

Kaudsed kulud Kulud, nagu üldkulud või muud halduskulud, mida toetusesaaja kannab seoses ELi projekti või meetmega.

Keskkonnasäästlikumaks muutmine
Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade rakendamine. Sellega viidatakse ka vastavale ELi 
toetuskavale.

Kindlustandev töövõtt
Meetod, mille abil audiitor esitab järelduse (finantsinformatsiooni või muude kogutud või arvutatud teabe kujul 
saadud) piisavate tõendite põhjal. Näiteks tugineb kontrollikoda oma arvamuses ELi kulutuste seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta tehingute valimi testimise tulemustele.

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

Kogurahvatulu  Standardnäitaja riigi jõukuse mõõtmiseks, mis põhineb omamaistest allikatest ja välismaalt saadud tulul.

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

Koondmäärus
Finantsmääruse muudatus, mis kehtib alates 2018. aasta augustist ning millega muudetakse ja lihtsustatakse ELi 
finantseeskirju ning suurendatakse mitmes valdkonnas eelarve haldamise tulemustele suunatust.

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 Tehingu vastavus kohaldatavatele eeskirjadele ja määrustele.

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 
õigusnormide vastased.

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

Lihtsustatud kuluvõimalus
 

Viis toetuse määramiseks, kasutades selliseid meetodeid nagu standardiseeritud ühikuhinnad, kindlamääralised 
või kindlasummalised maksed, mitte toetusesaaja tegelikult kantud kulusid. Eesmärk on halduskoormuse 
vähendamine.

Lõpetamine ELi kava tasaarvestus, mille raames tehakse liikmesriigile lõppmakse või nõutakse tagasi liigselt makstud summad.

Lõppsaaja/toetusesaaja Füüsiline või juriidiline isik, kes saab ELi eelarvest toetust või laenu, või kasu mõnest ELi rahastatud tegevusest.
Makseasutus Liikmesriigi poolt ELi põllumajanduskulutuste haldamiseks määratud asutus.
Maksete assigneering Luba makse tegemiseks, kui nõutavad tingimused on täidetud.

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 on struktuur, mille raames kehtestatakse ELi eelarve igaks aastaks 
ja seatakse piirid iga kulukategooria kulutustele. Praegune mitmeaastane finantsraamistik hõlmab aastaid 
2014–2020.



Mõju Lõpetatud projekti või programmi pikaajaline mõju, mis võib olla sotsiaalmajanduslik, keskkonnaalane või rahaline.

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

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

Olulisuse piirmäär
Künnis, millest alates loetakse auditeeritud andmekogumis või finantsaruannete kogumis tuvastatud 
õigusnormide rikkumised täpsust ja usaldusväärsust mõjutavaks.

Omakapitaliinvesteering Investeerimine ettevõttesse, et saada vastutasuks osalus ettevõttes ja osa võimalikust kasumist.
Omavahendid ELi eelarve rahastamiseks kasutatavad vahendid, millest suur osa pärineb liikmesriikide osamaksetest.

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

Otsetoetused/otsemaksed Põllumajandustootjatele otse makstavad põllumajandustoetused, nagu pindalatoetus.
Paranduseelarve projekt Komisjoni ettepanek muuta ELi eelarvet selle täitmise käigus.

Partnerlusleping
 

Komisjoni ja liikmesriigi või kolmanda riigi vahel ELi rahastamiskava raames sõlmitud leping, milles sätestatakse 
näiteks strateegilised kavad, investeerimisprioriteedid ja kaubandus- või arenguabi andmise tingimused.

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

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

Põllumajanduse keskkonna- ja kliimakohustus
Tavapärastest keskkonnanõuetest kaugemale minev põllumajandustava, mida põllumajandustootjad saavad valida 
ja mille eest nad saavad ELi eelarvest toetust.

Prioriteetne suund
Ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas üks või mitu investeerimisprioriteeti, mis vastavad rakenduskava peamisele 
eesmärgile.

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.

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

Püsirohumaa
Põllumajandusmaa, mida kasutatakse rohkem kui viiel järjestikusel aastal rohu või muude söödataimede 
kasvatamiseks.

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

Rahvusvahelised auditistandardid  Kutsestandardid, milles on sätestatud sõltumatutele audiitoritele esitatavad nõuded ja loetletud nende ülesanded.

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

Rakenduskavu haldavad asutused Ühtekuuluvuspoliitika kulutustega seotud korraldus-, sertifitseerimis- ja auditeerimisasutuste koondnimetus.
Reservatsioon Peadirektori poolt aasta tegevusaruandes esitatud kinnitavas avalduses osutatud puudused.

Riigiabi
Valitsuse poolt ettevõttele või organisatsioonile antav otsene või kaudne toetus, mis annab eelise konkurentide 
ees. EL on kehtestanud eeskirjad, millega reguleeritakse riigiabi andmist ühtse turu moonutuste vältimiseks. 
Komisjon teeb kõnealuste eeskirjade täitmise üle järelevalvet.

Riigihange
Toodete, teenuste ja ehitustööde ostmine avaliku sektori asutuste poolt avatud ja konkurentsipõhise 
hankemenetluse kaudu, et saavutada parim kvaliteet ja kulutustele vastav tulu.

Rikkumismenetlus Meede, mida komisjon võtab mis tahes ELi liikmesriigi vastu, kes ei täida oma ELi õigusest tulenevaid kohustusi.
Seaduslikkus ja korrektsus / korrektsus Vastavus ELi (või asjaomastele riigisisestele) õigusaktidele või lepingulistele nõuetele.
Sertifitseerimisasutus Liikmesriigi määratud asutus, kes kinnitab kuluaruannete ja maksetaotluste õigsust ja nõuetele vastavust.

Sertifitseerimisasutus (põllumajanduses)
Põllumajanduskulude puhul avaliku või erasektori asutus, kelle liikmesriik on määranud tõendama akrediteeritud 
makseasutuse raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ning selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust 
ja korrektsust.

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

Sisend
Projekti või programmi elluviimiseks rakendatud 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.

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

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

Tasaarvestus ELi programmi lõpetamiseks liikmesriigile tehtud lõppmakse või talle esitatud tagasimaksenõue.
Tehing ELi raamatupidamisarvestuses kirjendatud toiming, nagu tehtud makse või saadud tulu.

Teiste tööle tuginev lähenemisviis
Meetod, mille abil audiitor esitab audititöö käigus saadud piisavate tõendite põhjal järelduse auditeeritava 
esitatud finantsinformatsiooni, muude andmete või konkreetsete väidete kohta.

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 toetuskõlblikest 
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 toetusele, kui see on deklareeritud koos 
toetuskõlbliku põllumajandusmaaga.

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.

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
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.

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

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

Ühine põllumajanduspoliitika
ELi poliitika, mis hõlmab toetuseid ja mitmesuguseid muid meetmeid, et tagada toiduga kindlustatus ja ELi 
põllumajandusettevõtjate rahuldav elatustase, edendada maaelu arengut ja kaitsta keskkonda.

Ühine seire- ja hindamisraamistik CMEF Ühise põllumajanduspoliitika tulemuslikkuse hindamise eeskirjad ja kord.

Ühissätete määrus  
Määrus, millega kehtestatakse viit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi reguleerivad eeskirjad ja tagatakse 
nende tõhus koordineerimine.

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

Ühtne haldus- ja kontrollisüsteem IACS
ELi süsteem, mida liikmesriigid kasutavad ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjatele tehtavate 
maksete haldamiseks ja kontrollimiseks.



Ühtse pindalatoetuse kava
 

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

Üleminekurahastu Vahend, millega tagatakse ELi rahastamiskavade vaheline jätkuvus.
Usaldusväärne finantsjuhtimine Ressursside haldamine kooskõlas säästlikkuse, tõhususe ja tulemuslikkuse põhimõtetega.
Usaldusvahemik Statistiline näitaja valimi tulemuste täpsuse mõõtmiseks, mida kasutatakse veamäära hindamisel.

Vahemakse ELi projektid või programmid hõlmavad sageli mitmesuguseid makseid: eel-, vahe- ja lõppmakseid. Toetusesaajad 
taotlevad vahemakseid kohe, kui nad on täitnud lepingus või toetuslepingus kindlaksmääratud vahe-eesmärgi.

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

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad VKEd

Ettevõtete ja muude organisatsioonide suuruse suhtes kohaldatav 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.

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.

Välislaenude andmise volitus  
ELi ja Euroopa Investeerimispanga vaheline kokkulepe, millega esimene tagab viimase laenutegevust väljaspool 
ELi, et toetada välispoliitilisi eesmärke.

Väljamaksemäär Rahastamisvahendist lõppsaajatele välja makstud vahendite osakaal vahendite kogusummas.

Väljund
ELi rahastatud projekti abil toodetu või saavutatu, nagu korraldatud koolitused, rajatud reoveepuhastite arv, 
ehitatud teede pikkus.

Vastavuse kontroll
Protsess, mille käigus komisjon kontrollib, kas liikmesriik on kasutanud enda käsutuses olevaid 
põllumajandusfondide vahendeid nõuetekohaselt ning juhtinud oma juhtimis- ja kontrollisüsteeme tõhusalt. 
Rikkumise korral võidakse liikmesriigilt nõuda vahendite tagasimaksmist.

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.
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