
Terminas Akronimas (santrumpa) Paaiškinimas

„Omnibus“ reglamentas
Finansinio reglamento peržiūra, taikoma nuo 2018 m. rugpjūčio mėn., kuria iš dalies pakeičiamos ir 
supaprastinamos ES finansinės taisyklės ir užtikrinama, kad biudžeto valdymas įvairiose srityse būtų labiau 
orientuotas į rezultatus.

Agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities įsipareigojimas
Sudėtingesnius nei įprastus aplinkosaugos reikalavimus apimanti praktika, kurią ūkininkai gali pasirinkti taikyti ir 
už kurią jie gauna išmoką iš ES biudžeto.

Asignavimas
ES biudžetą sudaro įsipareigojimų asignavimai ir mokėjimų asignavimai. Įsipareigojimų asignavimas yra 
pasižadėjimas finansuoti subjektą tam tikromis sąlygomis. Mokėjimų asignavimas yra leidimas atlikti mokėjimą, 
kai bus įvykdytos atitinkamos sąlygos.

Asignuotosios pajamos
Į ES biudžetą pervedamos lėšos (pavyzdžiui, baudos, korekcijos ir trečiųjų šalių įnašai į mokslinių tyrimų 
programas), kurios gali būti naudojamos tik apibrėžtam tikslui pasiekti.

Atidėjinys
Apskaitos sąvoka, į balansą įrašytas numatomo būsimo įsipareigojimo geriausias įvertis, kurio terminas arba suma 
yra neaiškūs.

Atitikties patvirtinimas
Procesas, kuomet Komisija patikrina, ar valstybė narė tinkamai naudojo turimas žemės ūkio lėšas ir veiksmingai 
taikė savo valdymo ir kontrolės sistemas. Pažeidimo atveju po procedūros gali būti paprašyta, kad valstybė narė 
sugrąžintų lėšas.

Atsietoji [pajamų] parama ES išmokos ūkininkams, kurie nėra susieti su konkretaus produkto gamyba.

Atsiskaitymas
Valstybei narei priklausančio likučio išmokėjimas arba lėšų susigrąžinimas iš valstybės narės siekiant užbaigti ES 
programą.

Audito institucija AI Nepriklausoma nacionalinė įstaiga, atsakinga už ES išlaidų programos sistemų ir operacijų auditą.
Bazinės išmokos sistema BIS ES žemės ūkio sistema, pagal kurią mokamos išmokos ūkininkams, pagrįstos tinkamos finansuoti žemės plotu.
Bendra stebėjimo ir vertinimo sistema BSVS Bendros žemės ūkio politikos veiksmingumo vertinimo taisyklės ir procedūros.

Bendra žemės ūkio politika
ES politika, kurią sudaro subsidijos ir įvairios kitos priemonės, skirtos užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą, 
tinkamą gyvenimo lygį ES ūkininkams, skatinti kaimo plėtrą ir saugoti aplinką.

Bendra žuvininkystės politika
ES žuvų ir žvejybos valdymo sistema, skirta užtikrinti tvarius žuvų išteklius ir stabilias žvejybos bendruomenės 
pajamas.

Bendrosios nacionalinės pajamos BNPj Standartinė šalies gerovės priemonė, pagrįsta pajamomis iš vidaus ir užsienio šaltinių.

Bendrųjų nuostatų reglamentas BNR
Reglamentas, nustatantis penkių Europos struktūrinių ir investicijų fondų valdymo taisykles ir užtikrinantis jų 
veiksmingą koordinavimą.

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas Kasmet Europos Parlamento priimamas sprendimas, kuriuo patvirtinama, kad Komisija galutinai įvykdė biudžetą.

Biudžeto valdymo institucija
Šiuo terminu daroma nuoroda į Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą joms vykdant savo sprendimų 
priėmimo įgaliojimus ES biudžeto klausimais.

Daugiamečiai žolynai
Žemės ūkio paskirties žemė, kurioje žolė ar kitokie žoliniai pašariniai augalai auga ilgiau nei penkerius metus iš 
eilės.

Daugiametė finansinė programa

DFP

ES išlaidų planas, kuriame nustatyti prioritetai (remiantis politikos tikslais) ir viršutinės ribos pagal šešias 
pagrindines išlaidų kategorijas, paprastai septyneriems metams. Jame pateikiama struktūra, pagal kurią 
nustatomi ES metiniai biudžetai apribojant kiekvienos išlaidų kategorijos išlaidas. Dabartinė DFP apima 
2014–2020 m. laikotarpį.

De minimis  valstybės pagalba Valstybės pagalbos suma žemiau kurios nereikia Komisijos patvirtinimo.

Didelės apimties projektas
ES finansuojamas projektas, kurio visa tinkamų finansuoti išlaidų suma viršija 50 milijonų eurų transporto, 
aplinkos ir energetikos sektoriuose.

Didžiausias pagalbos intensyvumas
Visa paramos suma, kuri gali būti išmokėta finansuojamai sričiai, išreikšta tinkamų finansuoti išlaidų procentine 
dalimi. Didžiausias pagalbos intensyvumas kiekvienos programos atveju skiriasi ir priklauso nuo įvairių veiksnių, 
pavyzdžiui, geografinės padėties.

Dotacija
Negrąžintina išmoka iš ES biudžeto paramos gavėjui įgyvendinti finansavimo reikalavimus atitinkantį projektą ar 
programą.

Ekonominis rezultatas Metų rezultatas, nurodytas ES konsoliduotose finansinėse ataskaitas, atspindintis skirtumą tarp pajamų ir išlaidų.

Europos infrastruktūros tinklų priemonė EITP
Priemonė, nustatanti investicijų prioritetus ir teikianti finansinę pagalbą energetikos, transporto, informacijos ir 
ryšių technologijų sektoriams, siekiant sukurti itin veiksmingą, tvarią ir tarpusavyje sujungtą infrastruktūrą.

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas EJRŽF
ES fondas, kuriuo padedama žvejams pereiti prie tvarios žuvininkystės, o pakrančių bendruomenėms – įvairinti 
savo ekonomiką.

Europos regioninės plėtros fondas ERPF
ES fondas, kuris stiprina ES ekonominę ir socialinę sanglaudą ES, finansuojant investicijas, kuriomis mažinamas 
regionų disbalansas.

Europos socialinis fondas ESF ES fondas, skirtas sudaryti švietimo ir užimtumo galimybes ir pagerinti padėtį žmonių, kuriems gresia skurdas.

Europos strateginių investicijų fondas
ESIF

Investicijų paramos mechanizmas, sukurtas Europos investicijų banko (EIB) ir Komisijos telkti privačiojo sektoriaus 
investicijas į projektus, kurie yra strategiškai svarbūs ES. Taip pat žinomas kaip „Junckerio planas“. Dabar įtrauktas 
į EIB grupę.

Europos struktūriniai ir investicijų fondai
ESIF (ESI fondai)

Penki pagrindiniai ES fondai, kurie visi kartu remia ekonominę plėtrą visoje ES: Europos regioninės plėtros fondas, 
Europos socialinis fondas, Sanglaudos fondas, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondas. Jiems taikomas bendras taisyklių rinkinys.

Europos struktūrinių ir investicijų fondų koordinavimo komitetas
Komisijos komitetas, skirtas aptarti, kaip turėtų būti įgyvendintos taisyklės, reglamentuojančios struktūrinius ir 
investicijų fondus (ESIF).

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai EŽŪFKP ES fondas, skirtas finansuoti ES įnašą į kaimo plėtros programas.

Europos žemės ūkio garantijų fondas EŽŪGF
ES fondas, skirtas finansuoti tiesiogines išmokas ūkininkams ir priemones, kuriomis reguliuojamos arba remiamos 
žemės ūkio rinkos.

Ex post  vertinimas
Nepriklausomas užbaigto projekto ar programos veiksmingumo, efektyvumo, nuoseklumo, tinkamumo ir ES 
pridėtinės vertės vertinimas.

Finansinė priemonė
Finansinė parama iš ES biudžeto kuri gali būti investicijos į nuosavą arba į kvazinuosavą kapitalą, paskolos ar 
garantijos arba kitos rizikos pasidalijimo priemonės.

Finansinis pataisymas
Priemonė, skirta apsaugoti biudžetą nuo netinkamų ar dėl sukčiavimo atsiradusių išlaidų, nutraukiant lėšų teikimą 
ar jas susigrąžinant,kad būtų kompensuoti mokėjimai, kurie buvo klaidingai atlikti ES projektams ar programoms 
remti.

Finansinis reglamentas
Taisyklės, reglamentuojančios ES biudžeto nustatymą, panaudojimą ir susijusius procesus, pavyzdžiui, vidaus 
kontrolę, ataskaitų teikimą, auditą ir biudžeto įvykdymo patvirtinimą.

Finansų tarpininkas Subjektas, veikiantis kaip sąsaja tarp finansinės priemonės fondo valdytojo ir galutinių naudos gavėjų.

Galutinis gavėjas (gavėjas)
Fizinis ar juridinis asmuo, kuris gauna dotaciją ar paskolą iš ES biudžeto arba galiausiai turintis naudos iš ES 
lėšomis finansuojamos veiklos.

Geoerdvinė paramos paraiška GEPP Internetinė priemonė, skirta pateikti su plotu susietas paraiškas žemės ūkio pagalbai.
Įgaliojimo susitarimas (pasenęs) Susitarimo dėl įnašo pirmtakas, kuris buvo pakeistas įsigaliojus 2018 m. Finansiniam reglamentui.

Imties sudarymas pagal nuovoką
Kitaip nei statistinės atrankos atveju – procedūra, pagal kurią auditorius savo nuožiūra audito testams atlikti 
atrenka vienetus iš populiacijos, kad atitiktų iš anksto nustatytus kriterijus. 

Indėlis
Finansinės, žmogiškosios, materialios, administracinės ar reguliavimo priemonės, naudojamos įgyvendinti 
projektą ar programą.

Integruota administravimo ir kontrolės sistema IAKS ES sistema, kurią naudoja valstybės narės valdyti ir tikrinti išmokas ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką.
Investicijos į nuosavą kapitalą Į įmonės akcijas investuoti pinigai mainais į nuosavybės ir pelno dalį.
Išankstinio finansavimo mokėjimas Grynųjų pinigų avansas nustatytai veiklai finansuoti tam tikrą laikotarpį.

Išdirbis
Tai, kas buvo pagaminta ar pasiekta įgyvendinus ES finansuotą projektą, pavyzdžiui įvykdyti mokymo kursai, 
pastatyti nuotekų valymo įrenginiai, nutiestas tam tikro ilgio kelias.

Įsipareigojimas
Biudžeto suma, skirta finansuoti konkretų išlaidų punktą, pavyzdžiui, sutartį ar susitarimą dėl dotacijos. 
Įsipareigojimas susijęs su atitinkamais įsipareigojimų asignavimais.

Įsipareigojimų asignavimai Metinė konkretiems išlaidų punktams skirta turimų ES biudžeto sumų maksimali riba.
Įsipareigojimų panaikinimas Komisijos vykdomas visų ar dalies nepanaudotų įsipareigojimų panaikinimas.
Išlyga Trūkumai, kuriuos nurodė generalinis direktorius patikinimo pareiškime metinėje veiklos ataskaitoje.
Išmokėjimo lygis Visų lėšų, išmokėtų galutiniams naudos gavėjams pagal finansinę priemonę, procentinė dalis.

Išorės skolinimo įgaliojimas ELM
ES ir Europos investicijų banko susitarimas, pagal kurį ES užtikrina pastarojo skolinimą už ES ribų, remiant išorės 
politikos tikslus.

Įvertintas klaidų lygis Statistinis klaidų lygio, paveikiančio populiaciją, įvertis, paremtas reprezentatyvios operacijų imties testavimu.

Kiekybiškai įvertinama klaida
Teikiant operacijų testavimo rezultatų ataskaitas, Audito Rūmų naudojama klasifikacija, kai gali būti išmatuota 
klaidos paveikta operacijos suma.

Klaida Neteisingo skaičiavimo ar pažeidimo dėl teisinių ir sutartinių reikalavimų nesilaikymo rezultatas.

Kompleksinė parama
Mechanizmas, pagal kurį išmokos ūkininkams priklauso nuo to, kaip jie laikosi su aplinka, maisto sauga, gyvūnų 
sveikata ir gerove bei žemės valdymu susijusių reikalavimų.

Konsoliduotos finansinės ataskaitos Viename dokumente pateiktos visų ES institucijų, agentūrų ir įstaigų finansinės ataskaitos.



Leidimus suteikiantis pareigūnas Asmuo, atsakingas už ES įstaigų pajamų ir išlaidų įgyvendinimą.

Lėšų panaudojimas
ES valstybėms narėms skirtų lėšų dalis, panaudota tinkamumo finansuoti reikalavimus atitinkantiems projektams 
(dažnai išreikšta procentais).

Likutinis klaidų lygis / likutinės rizikos lygis / bendras likutinis klaidų lygis LKL / LRL / BLKL
Populiacijos dalis, kuri nėra laikoma tvarkinga, atsižvelgus į visų kontrolės procedūrų, susigrąžinimų ir pataisymų 
poveikį.

Mažos ir vidutinės įmonės MVĮ

Dydžio apibrėžtis, taikoma įmonėms ir kitoms organizacijoms, remiantis įdarbintų darbuotojų skaičiumi ir tam 
tikrais finansiniais kriterijais. Mažose įmonėse dirba mažiau kaip 50 darbuotojų, o apyvarta arba bendra balanso 
suma neviršija 10 milijonų eurų. Vidutinėse įmonėse dirba mažiau nei 250 darbuotojų, apyvarta neviršija 
50 milijonų eurų, o bendra balanso suma – 43 milijonų eurų.

Metinė veiklos ataskaita MVA
Ataskaita, kurią rengia kiekvienas Komisijos generalinis direktoratas, ES institucija ir įstaiga, kurioje nurodyta, kaip 
jie vykdė savo veiklą atsižvelgiant į tikslus, ir kaip panaudojo savo finansinius ir žmogiškuosius išteklius.

Metinis periodiškumas
Biudžeto principas, pagal kurį biudžetas turi būti surinktas ir panaudotas per finansinius metus, su kuriais jis yra 
susijęs.

Mokėjimo agentūra Valstybės narės paskirta įstaiga administruoti ES žemės ūkio išlaidas.
Mokėjimų asignavimas Leidimas atlikti mokėjimą, kai bus įvykdytos atitinkamos sąlygos.

MVĮ iniciatyva
Bendra Komisijos / Europos investicijų fondo (EIF) finansinė priemonė, kuria siekiama sudaryti palankesnes 
sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms gauti finansavimą.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai Galimas mokėjimo įsipareigojimas, kuris gali atsirasti priklausomai nuo būsimo įvykio rezultatų.

Netiesioginės išlaidos
Išlaidos, kaip antai pridėtinės išlaidos ar kitos administracinės išlaidų, kurias paramos gavėjas patiria dėl ES 
projekto ar veiksmo.

Netiesioginis valdymas
ES biudžeto vykdymo metodas, kai Komisija paveda vykdymo užduotis kitiems subjektams (pavyzdžiui, trečiosioms 
šalims ir tarptautinėms organizacijoms).

Nuosavi ištekliai Lėšos naudojamos finansuoti ES biudžetą, didžioji dalis yra valstybių narių įnašai.
Operacija Pavyzdžiui, atliktas mokėjimas ar gautos pajamos, įtrauktos į ES finansines ataskaitas.
Parama biudžetui PB Tiesioginis ES pagalbos pervedimas į šalies partnerės nacionalinį iždą, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas.
Paramos gavėjas Fizinis ar juridinis asmuo, kuris gauna subsidiją iš ES biudžeto.

Partnerystės susitarimas PS
Susitarimas tarp Komisijos ir valstybės narės arba trečiosios šalies ES išlaidų programos kontekste, pavyzdžiui, 
nustatant strateginius planus, investavimo prioritetus arba prekybos ar vystymosi pagalbos teikimo sąlygas.

Pasidalijamasis valdymas
ES biudžeto panaudojimo metodas, kai, priešingai tiesioginiam valdymui, Komisija užduočių vykdymą perduoda 
valstybėms narėms, išlaikydama galutinę atsakomybę.

Patikimas finansų valdymas Išteklių valdymas pagal ekonomiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo principus.
Patikimumo intervalas Statistinis imties rezultatų tikslumo matas, naudojamas apskaičiuojant klaidų lygį.

Patikinimo pranešimas PP / DAS
Audito Rūmų metinėje ataskaitoje skelbiamas pareiškimas, kuriame jie pateikia savo audito nuomonę dėl ES 
finansinių ataskaitų patikimumo ir jose atspindimų operacijų tvarkingumo.

Patikinimo užduotis
Susitarimas, pagal kurį auditorius teikia išvadą, remdamasis pakankamais įrodymais (tai gali būti finansinė 
informacija arba kiti duomenys, kuriuos jis renka ir apskaičiuoja). Pavyzdžiui, EAR savo nuomonę dėl išlaidų 
teisėtumo ir tvarkingumo grindžia operacijų imties testavimo rezultatais.

Patvirtinimo metodas
Susitarimas, pagal kurį auditorius teikia išvadą, pagrįstą pakankamais įrodymais, gautais audito darbo metu, 
finansine informacija, kitais duomenimis ar konkrečiais audituojamo subjekto parengtais teiginiais.

Pažeidimas ES (arba atitinkamų nacionalinių) taisyklių ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimas.

Pažeidimų nagrinėjimo procedūra
Procedūra, kai Komisija taiko veiksmus prieš bet kurią ES valstybę narę, kuri nevykdo savo įsipareigojimų pagal ES 
teisę.

Pereinamojo laikotarpio priemonė Priemonė, kuria užtikrinamas finansavimo tęstinumas iš vienos ES finansavimo schemos į kitą.

Perkėlimas Nepanaudotų biudžeto asignavimų perkėlimas iš vienų finansinių metų į kitus, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas.
Piniginio vieneto atranka PVA Statistinis atrankos metodas, pagal kurį galimybė pasirinkti konkrečią operaciją yra proporcinga jos dydžiui.

Porinės veiklos vykdymas
Gebėjimų specializuotose srityse stiprinimo mechanizmas, pagal kurį šalies partnerės įstaiga gauna paramą iš 
analogiškos institucijos ES valstybėje narėje.

Poveikis
Užbaigto projekto ar programos ilgalaikiai padariniai, kurie gali būti socialiniai ir ekonominiai, aplinkos ar 
finansiniai.

Pridėtinės vertės mokestis PVM
Netiesioginis vartojimo mokestis, taikomas prekių gamybai bei platinimui bei paslaugų teikimui, kurį galiausiai 
moka galutinis vartotojas.

Prieštaravimo procedūra
Procedūra, kurios metu audito metu nustatyti faktai teikiami audituojamam subjektui, siekiant juos aptarti ir 
pateikti pastabas per nustatytą laikotarpį.

Prioritetinė kryptis
Sanglaudos politikos srityje vienas ar daugiau investicijų prioritetų, atitinkančių pagrindinį veiksmų programos 
tikslą.

Programavimo laikotarpis Laikotarpis, per kurį ES išlaidų programa planuojama ir įgyvendinama.

Programos sąmata Šalies partnerės parengtas ir Europos Komisijos patvirtintas dokumentas, kuriame nustatyta bendradarbiavimo ar 
vystymo veikla, kuri turi būti įgyvendinta, ir būtini finansiniai, žmogiškieji ir materialiniai ištekliai.

Programos užbaigimas Finansinis atsiskaitymas už ES programą, sumokant likutį arba valstybei narei sugrąžinant lėšas.

Reikšmingumo riba
Riba, kurią viršijus laikoma, kad pažeidimai, nustatyti audituojoje populiacijoje ar finansinės būklės ataskaitose, 
veikia tikslumą ir patikimumą.

Reprezentatyvi statistinė atranka Statistinių metodų taikymas, siekiant sudaryti imtį, kuri atspindi populiacijos, iš kurios ji buvo atrinkta, ypatumus.

Reprezentatyvus klaidų lygis
Statistinis klaidų lygio, paveikiančio populiaciją, įvertis, paremtas reprezentatyvios šios populiacijos operacijų 
imties testavimu.

Rezultatas
Iš karto pasireikškiantis poveikis, užbaigus projektą ar programą, pavyzdžiui, geresnės galimybės įsidarbinti kursų 
dalyviams ar geresnis susisiekimas nutiesus naują kelią.

Rezultatų rodiklis
Išmatuojamas kintamasis, teikiantis informaciją, būtiną įvertinti tiesioginį remiamų projektų poveikį tikslinei 
populiacijai.

Rinkos priemonė
Viešoji intervencija žemės ūkio rinkose, skirta mažinti kainų sumažėjimo padarinius ir struktūrines problemas 
teikiant specialią sektorinę paramą (pavyzdžiui, vaisių ir daržovių, vyno ir pieno teikimo mokykloms).

Sanglaudos fondas SF
ES fondas, skirtas sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus ES, finansuojant investicijas valstybėse narėse, 
kurių bendrosios nacionalinės pajamos vienam gyventojui yra mažesnės nei 90 % ES vidurkio.

Sąskaitų patvirtinimas
Metinis procesas, kuomet, atlikus patikras, Komisija patvirtina įgyvendinančiųjų institucijų ir partnerių prašomas 
apmokėti sumas.

Sertifikavimo įstaiga
Žemės ūkio išlaidų atveju, viešas arba privatus subjektas, valstybės narės paskirtas patvirtinti akredituotos 
mokėjimo agentūros metinių finansinių ataskaitų patikimumą bei jose atspindimų operacijų teisėtumą ir 
tvarkingumą.

Statistinis imties sudarymas
Statistiškai pagrįstas imties sudarymo metodas, naudojamas atliekant audito testus, siekiant pateikti 
reprezentatyvius rezultatus.

Strategija „Europa 2020“
2010 m. pradėta įgyvendinti Europos Sąjungos dešimties metų strategija, kurios tikslas – skatinti ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą.

Suminė likutinė rizika
Išlaidos, kurios išlieka netinkamos programavimo laikotarpio pabaigoje, kai buvo taikytos visos taisomosios 
priemonės.

Supaprastintas išlaidų apmokėjimas
SIA

Metodas, skirtas nustatyti dotacijos sumą, taikant metodus, kaip antai, standartinio vieneto įkainius, finansavimą 
nustatyto dydžio suma arba vienkartines išmokas, o ne atsižvelgiant į faktines paramos gavėjo patirtas išlaidas. 
Skirtos sumažinti administracinę naštą.

Susietoji parama ES išmokos ūkininkams už konkretaus produkto gamybą.

Susigrąžinamas PVM
PVM, kurį apmokestinamasis gali išskaičiuoti iš mokesčių institucijoms mokėtino PVM, atsižvelgiant į jau 
sumokėtą šią sumą perkant prekes ir paslaugas.

Susitarimas dėl įnašo
Komisijos ir organizacijos, įgyvendinančios veiksmus pagal netiesioginio valdymo principą, kuri parodė gebėjimą 
lėšas valdyti tokiu pačiu lygiu kaip ir Komisija, susitarimas.

Taisomoji geba Komisijos naudojama priemonė vertinant būsimų pataisymų lygį.
Taisomojo biudžeto projektas Komisijos pasiūlymas iš dalies pakeisti ES biudžetą įgyvendinimo laikotarpiu.

Tarpinis mokėjimas
ES projektas arba programa yra dažnai susijusi su daugeliu mokėjimų (avansu, tarpiniu ir galutiniu mokėjimu). 
Paramos gavėjai teikia paraišką dėl tarpinių mokėjimų, kai jie pasiekia etapą, nurodytą sutartyje arba susitarime 
dėl dotacijos.

Tarptautiniai audito standartai TAS Profesiniai standartai, nustatantys nepriklausomų auditorių požymius ir atsakomybę.

Teisė į išmoką
Perduodamoji teisė, kurią turėdamas aktyvus ūkininkas gali gauti ES paramą, jei ją deklaruoja kartu su tinkamumo 
finansuoti reikalavimus atitinkančiu žemės ūkio paskirties žemės plotu.

Teisėtumas ir tvarkingumas (tvarkingumas) ES (arba atitinkamų nacionalinių) teisės aktų ar sutartinių įsipareigojimų laikymasis.
Tiesioginė pagalba (tiesioginė išmoka) Žemės ūkio paramos išmoka, pavyzdžiui, tiesiogiai ūkininkams teikiama su plotu susijusi pagalba.

Tiesioginis valdymas
Tik Komisijos vykdomas ES fondo ar programos valdymas, priešingai nei pasidalijamojo valdymo ir netiesioginio 
valdymo atveju.

Tradiciniai nuosavi ištekliai TNI ES pajamos iš muitų ir cukraus mokesčių.



Tvarkingumas Operacijos atitikties taikytinoms taisyklėms ir reglamentams mastas.
Tvirtinančioji institucija Valstybės narės paskirta įstaiga, kuri patvirtina išlaidų ataskaitų ir mokėjimo prašymų tikslumą ir atitiktį.
Už programas atsakingos institucijos Kolektyvinis vadovaujančiųjų, tvirtinančiųjų ir audito institucijų terminas naudojant sanglaudos lėšas.

Vadovaujančioji institucija VI
Nacionalinė, regioninė ar vietos (viešoji ar privati) institucija valstybės narės paskirta valdyti ES finansuojamą 
programą.

Valstybės pagalba
Tiesioginė ar netiesioginė valstybės parama įmonei ar organizacijai, jai suteikiant privalumą, palyginti su jos 
konkurentais. ES valstybės pagalbą reglamentuoja taisyklėmis, siekdama užkirsti kelią bendrosios rinkos 
iškraipymui. Komisija prižiūri, kaip laikomasi šių taisyklių.

Veiksmingumas
Priemonė, kuria įvertinama, kokiu mastu buvo pasiekti ES finansuojamo veiksmo, projekto ar programos tikslai ir 
ar lėšos panaudotos racionaliai.

Veiksmingumo rezervas
Biudžeto suma, skirta Europos struktūrinių ir investicijų fondo išlaidoms, kuri gali būti neskiriama, kol nebus 
pasiekti tam tikri tikslai.

Veiksmų programa VP
Pagrindinė ES finansuojamų sanglaudos projektų įgyvendinimo nustatytu laikotarpiu sistema, atspindinti 
prioritetus ir tikslus, nustatytus partnerystės susitarimuose tarp Komisijos ir valstybių narių.

Vienkartinės išmokos už plotus sistema
VIPS

Su plotu susijusių žemės ūkio išmokų sistema, taikoma dešimtyje valstybių narių pereinamuoju laikotarpiu, pagal 
kurią ūkininkai gauna standartinę pagalbos sumą už kiekvieną hektarą. Visos kitos valstybės narės taiko bazinės 
išmokos sistemą.

Viešieji pirkimai
Viešųjų teisės įstaigų vykdomas prekių, paslaugų ir darbų pirkimas atviro konkurso procedūrų būdu, siekiant 
užtikrinti kokybę ir kainą atitinkančią vertę.

Žalinimas
Klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos taikymas. Ši sąvoka taip pat dažnai vartojama nurodant 
susijusią ES paramos schemą.

Žemės sklypų identifikavimo sistema ŽSIS
Duomenų bazė apie žemės ūkio paskirties žemę valstybėse narėse, naudojama teikiant tiesioginės pagalbos 
išmokas pagal bendrą žemės ūkio politiką ir atliekant ūkininkų deklaracijų tinkamumo finansuoti patikras.
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