Praktisk EU-ordlista

Beteckning/Förkortning
AAF
ACE

AI (Aviär influensa)
ANCs

Förklaring
Association des Amidonniers et Féculiers.
Industriorganisationen för stärkelsesektorn
The Alliance for Beverage Cartons and the
Environment. Brysselbaserad
skogsindustriorganisation för några stora
skogsbolag (kartong/förpackningsproducenter).
Annat namn för fågelinfluensa.
Områden med naturliga eller andra särskilda
begränsningar. Geografiskt missgynnade
jordbruksområden med högre
produktionskostnader. Kallades tidigare
LFAs.

CEI-BOIS (European Confederation of
Woodworking Industries)

Förkortning för länderna där vissa MS
tidigare hade kolonier, dvs. Afrika, Västindien och Stilla havet (African, Caribbean,
Pacific).
Den gemensamma jordbrukspolitiken. Även
förkortad GJP.
Civila dialoggrupper Möten för
representanter från civilsamhällets
organisationer som anordnas av
Kommissionen och spelar en rådgivande roll.
Den europeiska paraplyorganisationen för
den trämekaniska industrin.

CEPF (Confederation of European Forest
Owners)

. Den europeiska paraplyorganisationen för
familjeskogsägarorganisationer.

CEPI (Confederation of European Paper
Industries)

Den europeiska paraplyorganisationen för
pappers- och massaindustrin

CESPU (Committee of the European Starch
Potato Producers’ Union)
C-C
COPA-COGECA,
Committee of Professional Agricultural
Organisations and General Confederation of
Agricultural Co-operatives in the European
Union
Co-decision procedure

Odlarorganisationen för stärkelsesektorn.

AVS
eller ACP

CAP (Common Agricultural Policy)
CDG (Civil Dialogue Groups).

COREPER

COPA är den europeiska
paraplyorganisationen för
jordbruksorganisationerna med över 70
medlemmar, inklusive LRF. COGECA är
den bondekooperativa motsvarigheten.
Medbestämmandeförfarande, annat ord för
tillvägagångssättet för det ordinarie
lagstiftningsförfarandet (se: Ordinary
legislative procedure)
Ständiga representanternas kommitté. Den

CBD (Convention on biological diversity)
Delegerade akter (respektive
genomförandeakter)
DG Generaldirektorat

ECA (European Court of Auditors)

ECB (European Central Bank)

EEA (European Environment Agency)
EFA (Ecological Focus Area)
EFI (European Forest Institute)
EFSA (European Food Safety Authority)

EFSI (European Fund for Strategic
Investment)
EFTA (European Free Trade Association)
EIB (European Investment Bank).

ELO (European landowners’ organisation)
EP (Europaparlamentet)
EESK (Ekonomiska och sociala kommittén)
ESA (EFTA Surveillance authority)
ESIF (European structural and investment
funds)

EU

slutliga beredningsinstansen för ärenden
innan de tas upp på ministernivå i Rådet.
Uppdelad i Coreper I och II. Inom
jordbruksfrågor finns istället Särskilda
jordbrukskommittén (se SJK).
. Global konvention om biologisk mångfald
Kompletteringen av EU-lagstiftning med mer
detaljerade regler från EU-kommissionen.
Avdelningar inom Kommissionen med
ansvar för speciellt sakområde, t.ex. DG
miljö, DG handel och DG jordbruk.
Europeiska revisionsrätten. Granskar EU:s
finanser och har rätt att granska vilken
person eller organisation som helst som
hanterar EU-medel.
Europeiska Centralbanken har till uppgift att
hålla inflationen under kontroll i
euroländerna samt garantera ett stabilt
finansiellt system.
EU:s miljöverk som ligger i Köpenhamn
Ekologisk fokusareal. Del av förgröningen
(se Greening) av CAP.
Ett europeiskt skogsforskningsinstitut som
ligger i Joensuu, Finland
Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet erbjuder EUkommissionen oberoende vetenskaplig
rådgivning om livsmedelssäkerhet.
Europeiska fonden för strategiska
investeringar. Juncker-Kommissionens
investeringspaket för EU-tillväxt.
Handelsorganisation för Norge, Schweiz,
Lichtenstein och Island
Europeiska investeringsbanken. Ägs av de 28
EU-länderna. Europeiska investeringsbanken
stöder projekt i EU-länderna och investerar i
framtida medlems- och partnerländer.
Europeisk organisation för speciellt stora
markägare.
www.europarl.eu.int
www.toad.esc.eu.int
Oberoende part som inspekterar EFTA-EUEØS
EU:s struktur- och investeringsfonder består
av 5 fonder med enhetliga regler som syftar
att stötta utveckling utifrån EU:s uppsatta
mål.
Europeiska unionen.

EU-domstolen
Europeiska Rådet

FACE (Federation of Associations for
Hunting and Conservation of the EU)

Tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den
tillämpas på samma sätt inom unionen.
Består av medlemsstaternas stats- eller
regeringschefer samt EU-kommissionens
ordförande. Saknar lagstiftande funktion utan
bestämmer politiska riktlinjer och
prioriteringar. Inte att förväxla med
Europarådet.
Den europeiska paraplyorganisationen för de
nationella jägarorganisationerna

FAO (Food and Agriculture Organisation of
the United Nations).
FECOF (The European Federation of Local
Forest Communities)

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

FERN (Forests and the European Union
Resource Network)

Europeisk paraplyorganisation för några
skogliga miljöorganisationer, bl.a. Taiga
Rescue Network
Allmänna tull- och handelsavtalet. Ett
internationellt avtal som reglerar
utformningen och tillämpningen av olika
handelspolitiska åtgärder och mekanismer.
Genmodifierad organism
Förgröningsstödet inom CAP infördes med
2013 års reform. Ska främja miljömässig
hållbarhet och bekämpa
klimatförändringarna.
Geografiska beteckningar. EU-skyddad
ursprungsbeteckning för vissa regionala
jordbruksprodukter av särskild karaktär. Del
av EU:s kvalitetslagstiftning.
Se ovan under CAP
Världsomfattande organisation för
familjejordbrukare
Världsomfattande organisation för
familjeskogsbruk
Indirekt förändrad markanvändning (indirect
land use change). Se LULUCF,
Världsomfattande paraplyorganisation för
bl.a. miljöorganisationer
Kommissionen, även kallad den europeiska
kommissionen. Den institution inom EU som
har initiativrätten och kallas bl.a. ”fördragens
väktare” eftersom den ansvarar för att bevaka
gemenskapens intressen.
Informell samordningsgrupp med de
skogsansvariga i CEI-BOIS, CEPI och CEPF
som möts i medeltal ett par ggr./månad
Identifieringssystem för jordbruksskiften är

GATT (General agreement on tariffs and
trade)

GMO (genetically modified organism)
Greening

GI (Geographical Indicators)

GJP
IFAP (International Federation of
Agricultural Producers)
IFFA (International Family Forestry
Alliance)
ILUC
IUCN (The World Conservation Union)
KOM

Kärngruppen

LPIS (Land parcel identification system)

Europeisk organisation för kommunala
skogar och skogsbruk

en databas som innehåller all jordbruksmark
som är berättigad direktstöd från CAP.
LULUCF (Land use, land use change and Markanvändning, förändrad markanvändning
forestry)
och skogsbruk. LULUCF är en beteckning på
hur jord- och skogsbrukets effekter på den
globala kolcykeln och utsläpp av
växthusgaser.
LFA (Less Favoured Areas)
Mindre gynnade områden – se ANC,
MCPFE (Ministerial conference on the
Europeisk skogspolitisk process – grunden
protection of forest in Europe)
för den europeiska skogspolitiken
MEP (Member of the European Parliament) Ledamot i Europaparlamentet
MFN (Most Favoured Nation treatment)
Mest-gynnad-nation.WTO-princip. Om ett
land beviljar en fördel på området för handel,
till ett annat land, så måste ge samma
fördelar till alla andra länder.
MMO (Milk Market Observatory)
EU:s marknadsobservatorium för
utvecklingen inom mjölksektorn.
Vanligt förekommande förkortning för
MS
medlemsstat.
EU-program och nätverk för skydd av
Natura 2000
speciellt värdefulla biotoper
Inom EU växlar medlemsstaterna halvårsvis
Ordförandeskapet
om att vara ordförande vid
ministerrådsmötena. För närvarande
Österrike ordförandeskapet (www.eu2006.at)
och vid årsskiftet tar Österrike vid.
Ordinarie lagstiftningsförfarandet inom EU.
Ordinary Legislative Procedure
Innebär att EU-kommissionen lägger
lagförslag och EU-parlamentet och Rådet
måste enas om ett slutligt förslag. Detta
verkställs sedan av EU-kommissionen.
PEFC (Programme for the Endorsement of Världsomfattande skogscertifieringsprogram
Forest Certification)
CAP utgörs av 2 pelare. Under pelare 1 är
Pelare (kopplat till CAP)
inkomststödet för EU:s jordbrukare genom
direktstöd och marknadsåtgärder. Pelare 2
utgörs av landsbygdsprogrammen.
PG (Permanent Grassland)
Permanent gräsmark
PO (Producer Organisation)
Producentorganisationer är en organisering
av bönder och odlare att bistå vid distribution
och marknadsföring av produkter.
PSA (Private Storage Aid)
Stöd för privat lagring är en marknadsåtgärd
för att hålla priserna upp för en viss produkt
när det råder tillfälligt utbudsöverskott.
Europeiska kommissionens åtgärdsarbete för
REFIT
att göra EU-lagstiftningen enklare och
minska regleringskostnaderna.
Inom den Europeiska Unionens råd möts
Europeiska unionens råd
medlemsstaternas ministrar. Varje land
Rådet
representeras av den minister som ansvarar
Ministerrådet

för det ämne (utrikespolitik, finanser, sociala
frågor, transport, jordbruk osv.) som
motsvarar de frågor som står på
dagordningen. Kallas vardagligt
Ministerrådet eller Rådet.
SFC (Standing Forestry committee)
Kommissionens rådgivande organ för
medlemsstaterna i skogsfrågor.
SJK och SCA (Special Committee on
Särskilda jordbrukskommittén förbereder
Agriculture)
arbetet i Rådet som har att göra med den
gemensamma organisationen av marknaden,
jordbruksstrukturer och
landsbygdsutveckling. Motsvarar Coreper
inom jordbruk och fiske.
SME (Small and Medium sized Enterprises) Små och medelstora företag
SPS (Single Payment Scheme)
Systemet med samlat gårdsstöd.
SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures)
Sanitära och fytosanitära åtgärder är
handelsåtgärder för att skydda konsumenter
mot hälsorisker i livsmedel och drycker, djur
mot smittsamma djursjukdomar och växter
mot skadegörare.
TTIP (Transatlantic Partnership for Trade Transatlantiska partnerskapet för handel och
and Invesment)
investeringar. Frihandelsavtal mellan EU och
USA som är under förhandlingar.
UEF (Union of European Foresters)
Den europeiska paraplyorganisationen för
entreprenörer i skogsnäringen
Landsbeteckning för Storbritannien
UK
UNFF (United Nations Forum on Forests)
Global skogspolitisk process under FN styre
USSE (Unión de Selvicultores del Sur de
Regional skogsägarrörelse med medlemmar i
Europa)
Frankrike, Italien, Portugal och Spanien
WTO (World Trade Organisation).
Världshandelsorganisationen.
WWF (World Wildlife Fund),
Världsnaturfonden

Se även EU-kommissionens ordlista för jordbrukspolitiken:
http://ec.europa.eu/agriculture/glossary/index_en.htm#g

