Dissemination and Reuse Directorate
Documentary Management and Metadata Unit
Standardisation and Registry of Metadata Sector

Release notes – Finnish
EuroVoc version 4.5

Distribution format:
RDF_XML XML
Publication date:
30/06/2016
Version:
4.5
Current URI:
http://eurovoc.europa.eu/
Number of concepts and corresponding status
Total:
7083
Active:
6993
Obsolete:
90
New:
138

Publications Office of the European Union
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg, LUXEMBOURG • Tél. (+352) 29 29-42001 • Fax (+352) 29 29-44090

Release notes EuroVoc version 4.5 – Finnish

EuroVoc — Table of contents
1.
2.
3.
4.
5.

New concepts
Update of preferred terms
New non preferred terms
Available distribution formats
Contact

3
6
6
12
12

2/12
generated: 2016-07-12 17:33:54

Release notes EuroVoc version 4.5 – Finnish

1. New concepts
URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_2f00dd5a

väärinkäytösten paljastaminen

0431 poliittinen elämä ja yleinen turvallisuus

c_39046afb

transatlanttiset suhteet

0806 kansainvälinen politiikka

c_47ea173d

kylmän sodan jälkeinen

0816 kansainvälinen tasapaino

c_4e75f061

informaatiosodankäynti

0816 kansainvälinen tasapaino

c_7cbc24fd

sodanjälkeinen aika

0816 kansainvälinen tasapaino

c_959c23de

valtiorakenteiden kehittäminen

0816 kansainvälinen tasapaino

c_99e6dc30

Kyproksen kysymys

0816 kansainvälinen tasapaino

c_9104c45f

pienaseet

0821 puolustus

c_047e5912

Euroopan pankkiviranomainen

1006 Euroopan unionin toimielimet ja unionin
virkamieskunta

c_4768a12e

Euroopan sähköisen viestinnän
sääntelyviranomaisten yhteistyöelin

1006 Euroopan unionin toimielimet ja unionin
virkamieskunta

c_8a658bb0

vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen
1006 Euroopan unionin toimielimet ja unionin
laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta virkamieskunta
hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

c_96124aaf

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

1006 Euroopan unionin toimielimet ja unionin
virkamieskunta

c_e9845504

Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskus

1006 Euroopan unionin toimielimet ja unionin
virkamieskunta

c_f5ed5adb

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen

1006 Euroopan unionin toimielimet ja unionin
virkamieskunta

c_70c441cc

määräaika saattamiselle osaksi kansallista
lainsäädäntöä

1011 Euroopan unionin oikeus

c_777eba81

sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta,
yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja
hallinnasta

1011 Euroopan unionin oikeus

c_1c478aa5

EU:n rajoittava toimenpide

1016 Euroopan rakentamistyö

c_2212c2c4

monitasoinen hallinto

1016 Euroopan rakentamistyö

c_2e08d60f

EU:n siviilioperaatio

1016 Euroopan rakentamistyö

c_6547ccb7

itäinen kumppanuus

1016 Euroopan rakentamistyö

c_fd848a9f

Ranskan ja Saksan välinen suhde

1016 Euroopan rakentamistyö

c_4d5b6dbd

makrotaloudellinen rahoitusapu

1021 EU:n talous- ja raha-asiat

c_4e3beee2

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

1021 EU:n talous- ja raha-asiat

c_7afb6cd4

common law -järjestelmä

1206 oikeuslähteet ja oikeuden alat

c_471a61cf

digitaalinen sopimus

1211 siviilioikeus

c_7546272f

henkilötietovarkaus

1216 rikosoikeus

c_0f3b8370

kollektiiviset oikeussuojakeinot

1221 oikeus

c_6496f5ea

siirtymäkauden oikeusjärjestelyt

1221 oikeus

c_558c1e00

sukupuoli-identiteetti

1236 oikeudet ja vapaudet

c_b19d7503

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen

1236 oikeudet ja vapaudet

c_2a1a9fdc

Euroopan alueellinen yhteistyö

1616 alueet ja aluepolitiikka

c_a62dbeba

julkishyödykkeet

2026 kulutus

c_f2c7a2f7

luomusertifionti

2031 kaupanpitäminen

c_062f6587

Euroopan vakausmekanismi

2406 rahataloudelliset suhteet

c_20fde7af

pankkien väliset markkinat

2411 rahatalous

c_2d0e694e

talous- ja rahoituskomitea

2411 rahatalous

c_6cfce4be

talouden ohjaus ja hallinta (EU)

2411 rahatalous

c_d1f03d01

eurojärjestelmä

2411 rahatalous

c_14d71455

yksityinen oman pääoman ehtoinen rahoitus

2416 luotto- ja rahoituslaitokset
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URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_7f2d2214

UCITS-rahasto

2416 luotto- ja rahoituslaitokset

c_896e199b

luottokelpoisuusluokitus

2416 luotto- ja rahoituslaitokset

c_9ffe3bdc

hedgerahasto

2416 luotto- ja rahoituslaitokset

c_dcc650ef

vaihtoehtoinen sijoitusrahasto

2416 luotto- ja rahoituslaitokset

c_dd52c1e9

eläkerahasto

2416 luotto- ja rahoituslaitokset

c_ee45cd99

valtion omistama sijoitusyhtiö

2416 luotto- ja rahoituslaitokset

c_18180cde

optiosopimus

2421 pääomien vapaa liikkuvuus

c_3e6af2e7

rahoitusvakaus

2421 pääomien vapaa liikkuvuus

c_834b57c4

varjopankkitoiminta

2421 pääomien vapaa liikkuvuus

c_8f89faac

finanssivalvonta

2421 pääomien vapaa liikkuvuus

c_a18525ab

johdannainen

2421 pääomien vapaa liikkuvuus

c_a3b85311

Euroopan järjestelmäriskikomitea

2421 pääomien vapaa liikkuvuus

c_e749c083

maksujärjestelmä

2421 pääomien vapaa liikkuvuus

c_10aa91c7

islamilainen rahoitus

2426 rahoitus ja investointi

c_34242feb

verkkopeli

2826 sosiaalinen elämä

c_67699417

terveysmatkailu

2826 sosiaalinen elämä

c_d6ede0c7

EU:n urheilupolitiikka

2826 sosiaalinen elämä

c_e2de1ffd

digitaalinen peli

2826 sosiaalinen elämä

c_57946f1a

uskonnollinen vertauskuva

2831 kulttuuri ja uskonto

c_e9ccc5a7

heraldiikka

2831 kulttuuri ja uskonto

c_28750470

elintarvikevälitteinen tauti

2841 terveys

c_31da5694

sähköiset terveyspalvelut

2841 terveys

c_6f563894

harvinaislääke

2841 terveys

c_7951978e

lääkejäämä

2841 terveys

c_7dda56e2

mikrobilääkeresistenssi

2841 terveys

c_8c634c9b

EU:n vertailulaboratorio

2841 terveys

c_cbdf29ef

harvinainen sairaus

2841 terveys

c_243b7be2

avoimet oppimisresurssit

3216 opetusjärjestelmä

c_25ddd844

comic book (under translation)

3221 asiakirjat

c_40f54e0c

metatieto

3221 asiakirjat

c_cdec6719

valokuva

3221 asiakirjat

c_25fe24f4

matkaviestintä

3226 viestintä

c_324b44f1

sosiaalisen median väline

3226 viestintä

c_a17a2156

semanttinen verkko

3226 viestintä

c_04ae3ba8

tietoturva

3236 tietotekniikka ja tietojenkäsittely

c_406ad4cc

riskinhallinta

4021 hallinnollinen johtaminen

c_0e4239f5

tilintarkastus

4026 laskentatoimi

c_441fb0c4

sääntöjenmukaisuuden tarkastus

4026 laskentatoimi

c_b3d1a308

tuloksellisuuden tarkastus

4026 laskentatoimi

c_2efea99f

työ- ja yksityiselämän tasapaino

4416 työolot ja työn järjestäminen

c_9a27a573

luotsaus

4806 liikennepolitiikka

c_b3e9d826

kevyt ajoneuvo

4816 maaliikenne

c_52792cef

yhtenäinen eurooppalainen ilmatila

4826 ilma- ja avaruusliikenne

c_681e6d24

miehittämätön ilma-alus

4826 ilma- ja avaruusliikenne

c_c8c80a5b

ilmailun turvaaminen

4826 ilma- ja avaruusliikenne

c_ea3f5ed2

ilmaa kevyemmät ilma-alukset

4826 ilma- ja avaruusliikenne

c_165899a6

ympäristöliiketoiminta

5206 ympäristöpolitiikka

c_98d1408a

vesipolitiikka

5206 ympäristöpolitiikka
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URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_bb1a60eb

ympäristökustannukset

5206 ympäristöpolitiikka

c_d8ba2fe4

poliittinen ekologia

5206 ympäristöpolitiikka

c_0e092eaf

vesiekosysteemi

5211 luonnonympäristö

c_1c2d26cf

Barentsinmeri

5211 luonnonympäristö

c_25e0bb6d

terminen vesi

5211 luonnonympäristö

c_3897ba70

makean veden ekosysteemi

5211 luonnonympäristö

c_9055e9e1

maanalainen ekosysteemi

5211 luonnonympäristö

c_93670e37

karstialue

5211 luonnonympäristö

c_d701b19c

haitallinen organismi

5211 luonnonympäristö

c_be0de7b7

säteilyaltistus

5216 ympäristön laadun huononeminen

c_623f2583

simpukka

5641 kalastus

c_8702d5f7

kestävä kalastus

5641 kalastus

c_cb1ce6ff

kalastustulot

5641 kalastus

c_16b63d4f

terveysvaikutteinen elintarvike

6026 elintarvike

c_315af034

meriliikenteessä käytettävä polttoaine

6616 öljyteollisuus

c_ece9dd5b

liuskekaasu

6616 öljyteollisuus

c_804a9afe

lupa teolliseen toimintaan

6806 teollisuuspolitiikka ja teollisuuden rakenteet

c_b9c60592

harvinaiset maametallit

6811 kemia

c_049691c5

Sisak-Moslavinan maakunta

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_070e15e7

Brod-Posavinan maakunta

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_095c8a84

Požega-Slavonian maakunta

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_14e0ae65

Split-Dalmatian maakunta

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_23635024

Zagrebin maakunta

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_412ed48a

Karlovacin maakunta

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_46e54685

Kroatialle kuuluvat Adrianmeren saaret

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_496cee2d

Virovitica-Podravinan maakunta

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_6acbfd25

Kroatian alueet

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_7a080afd

Istran maakunta

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_7d7c383b

Šibenik-Kninin maakunta

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_82778b62

Varaždinin maakunta

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_a5c15adc

Vukovar-Srijen maakunta

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_b4cffbee

Primorje-Gorski Kotarin maakunta

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_cf9e250b

Osijek-Baranjan maakunta

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_d3db05e6

Zagrebin kaupunki

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_d4ca9a6c

manner-Kroatia

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_dffba30e

Krapina-Zagorjen maakunta

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_e300778f

Dubrovnik-Neretvan maakunta

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_e4bfb3bb

Međimurjen maakunta

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_eb3ada47

Lika-Senjin maakunta

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_ec0f4970

Bjelovar-Bilogoran maakunta

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_f9143718

Koprivnica-Križevcin maakunta

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_fee7acae

Zadarin maakunta

7211 Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet

c_964c9649

BRICS-maat

7231 talousmaantiede

c_6e703074

arabimaat

7236 poliittinen maantiede

c_789ead37

maailma

7236 poliittinen maantiede

c_b605a1d4

ihmisoikeusneuvosto

7606 Yhdistyneet Kansakunnat

c_acf7832d

Cariforum

7616 Euroopan ulkopuoliset järjestöt

c_ce38fff4

Etelä-Amerikan valtioiden unioni

7616 Euroopan ulkopuoliset järjestöt
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Preferred terms

Microthesaurus label

c_7bf10a38

Kansainvälinen uusiutuvan energian virast

7621 maailmanjärjestöt

c_9fe65404

Kansainvälinen korruptiontorjunta-akatemia

7621 maailmanjärjestöt

c_a02d5941

G20

7621 maailmanjärjestöt

2. Update of preferred terms
URI
1850
2531
3082
3248
3299
3506
3674
3913
3980

Old value

4074
4281
5118

valuuttainterventiomekanismi
ruoan saastuminen
yhteiskuntatalous
elektroniset pankkipalvelut
yhtenäismarkkinat
aseiden valvonta
investointitulot
miesten ja naisten välinen tasa-arvo
yhteisöjen tuomioistuimelle esitetty
ennakkoratkaisupyyntö
riskien ehkäisy
yhteisön varasto
paikallisvaltuutettu

5153
55
5653
5762
5788

keinottelupääoma
tuloslaskenta
mustalainen
päätöksentekoelin
YUTP

5824
5837
5930

Euroopan etua koskevalla hankkeella
EY:n päätöstä koskeva kumoamiskanne
Palestiinan itsehallintoalueet

6128

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto

6709

ETPP

6775
6902
8279
8280
8281
8282
8283
950

Internet-sivusto
alkupääoma
Hovedstaden
Midtjylland
Nordjylland
Sjælland
Syddanmark
karkottaminen

New value

Microthesaurus

valuuttakurssimekanismi
elintarvikkeiden saastuminen
yhteisötalous
sähköiset pankkipalvelut
sisämarkkinat
asevalvonta
pääomatulo
sukupuolten tasa-arvo
ennakkoratkaisumenettely

2406
5216
1621
2416
1016
0816
2426
1236
1221

ympäristöriskien ehkäiseminen
EU:n varasto
paikallis- tai alueviranomaisen
edustaja
spekulatiivinen pääoma
liikekirjanpito
romani
päätöksentekoelin (EU)
yhteinen ulko- ja
turvallisuuspolitiikka
yhteistä etua koskeva hanke
kumoamiskanne (EU)
Palestiina

5206
6406
0436

Euroopan unionin
teollisoikeuksien virasto
yhteinen turvallisuus- ja
puolustuspolitiikka
internetsivusto
alkuvaiheen pääoma
Hovedstaden (alue)
Midtjylland (alue)
Nordjylland (alue)
Sjælland (alue)
Syddanmark (alue)
maasta poistaminen

2421
4026
2821
1006
1016
1016
1221
7226
7231
1006
1016
3226
2426
7211
7211
7211
7211
7211
1216

3. New non preferred terms
URI

Preferred terms

1002

pitkän aikavälin rahoitus

1252

hyväksyntä

1464
1501
1696

Euroopan yhdentyminen
Iran
ohjelmisto

New value
ELTIF
eurooppalainen
pitkäaikaissijoitusrahasto
pitkäaikaissijoitusrahasto
pitkän aikavälin investointi
pitkäaikainen sijoitus
laatusertifikaatti
vaatimustenmukaisuustodistus
laatutodistus
Euroopan integraatio
Iranin islamilainen tasavalta
ohjelmistokehitys
tietotekniikan kehittäminen

Microthesaurus
2426

6411

1016
7236
3236
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Preferred terms

1787

futuurimarkkinat

1790

käteismarkkinat

1810

julkisia hankintoja koskeva sopimus

1846

yleinen konepajateollisuus

1850
1856

valuuttakurssimekanismi
eläinlääketiede

1971

elektroninen raha

2008

Eurooppa-liike

2098

obligaatio

2173

yhteinen markkinajärjestely

2220

EU:n sisäinen maksu

227

osuuskunta

2492

arkisto

2531

elintarvikkeiden saastuminen

2700

kurinpitomenettely

272

saastumisesta aiheutuvat kustannukset

2894
294
3027

toimintakertomus
swap
tietokonerikos

3033

atk-piratismi

3059

edustajan välityksellä äänestäminen

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

futuuri
2421
futuurisopimus
rahoitusfutuuri
rahoitusfutuurisopimus
termiini
termiinimarkkinat
termiinisopimus
talletusmarkkinat
spot-markkinat
2421
avista-markkinat
julkisen hankinnan tekeminen 2006
julkinen hankinta
ajoneuvon korjaaminen ja
6821
huoltaminen
valuuttainterventiomekanismi 2406
eläinlääketieteellinen kirurgia 5631
eläinkirurgia
maksuaikakortti
2411
sähköinen raha
rahakortti
Eurooppa-aate
1016
eurooppalainen federalismi
eurooppalaisuus-aate
pan-eurooppalainen liike
debentuuri
2421
debentuurilaina
joukkovelkakirja
obligaatiolaina
obligaatiomarkkinat
joukkolainamarkkina
YMJ
5606
maatalouden yhteinen
markkinajärjestely
yksi yhteinen markkinajärjestely
TARGET 2
2411
eurojärjestelmän sisäinen maksu
yhteisön sisäinen maksu
Target-järjestelmä
osuustoimintayritys
4016
osuuskuntamuotoinen yritys
arkistohallinto
3221
asiakirjahallinto
elintarvikkeiden vierasaineet
5216
elintarvikkeissa esiintyvät
vierasaineet
ruoan saastuminen
vierasaine
kurinpitoseuraamus
0436
kurinpitotoimenpide
terveyshaitoista aiheutuvat
5206
kustannukset
ympäristövahingoista aiheutuvat
kustannukset
ympäristövahinkojen
kustannukset
vuotuinen toimintakertomus
3221
valuuttaswap
2421
tietotekniikkarikollisuus
3236
tietotekniikkarikos
tietoverkkorikos
verkkorikos
tietoverkkorikollisuus
hakkerointi
3236
ohjelmapiratismi
ohjelmistopiratismi
tietomurto
äänioikeuden siirtäminen
0426
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Preferred terms

3080

vastateollistunut maa

3140

ympäristön tilan seuranta

3248

sähköiset pankkipalvelut

3299

sisämarkkinat

3335

pelipaikka

3336

peliautomaatti

3477
3674

vahinkovakuutus
pääomatulo

3862
3866

hallinnollinen seuraamus
oikeudellinen seuraamus (EU)

3913

sukupuolten tasa-arvo

3980

ennakkoratkaisumenettely

4061

Euroopan historia

4075
4195

luonnononnettomuuksien uhka
sijoitusyhtiö

4281

EU:n varasto

433

valuutta

441001

toimeenpanovirasto

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

nousevan talouden maat
1611
vasta teollistuneet taloudet
voimakkaasti kasvava talous
kehittyvä talous
EMAS
5206
ympäristöasioiden hallinta- ja
auditointijärjestelmä
EMAS-järjestelmä
verkkopankki
2416
verkkopankkipalvelut
elektroniset pankkipalvelut
yhtenäismarkkinat
1016
EU:n sisämarkkinat
pelihuoneisto
2826
pelikasino
peliluola
raha-automaatti
2826
raha-automaattipeli
rahapeliautomaatti
pelikone
esinevakuutus
2431
investointitulo
2426
pääomakorvaus
pääoman palautus
pääoman tuotto
hallintosanktio
0436
EU:n maksuseuraamus
1011
EU:n sakkopolitiikka
EU:n taloudellinen seuraamus
EU:n uhkasakko
EU-sakko
miesten ja naisten välinen
1236
tasa-arvo
naisten ja miesten tasa-arvo
yhteisöjen tuomioistuimelle
1221
esitetty ennakkoratkaisupyyntö
ennakkoratkaisupyyntö EU:n
Euroopan yhteisöjen historia
1016
Schumanin julistus
Schumanin suunnitelma
luonnonkatastrofiriski
5206
arvopapereihin kohdistuvaa
2416
yhteistä sijoitustoimintaa
harjoittava yritys
arvopaperien yhteissijoitusyritys
investointirahasto
kaupan ja teollisuuden alan
kiinteistöyhtiö
keskinäinen rahasto
kiinteäpääomainen sijoitusyhtiö
omaisuudenhoitaja
omaisuudenhoitoyhtiö
rahastonhoitaja
rahastoyhtiö
rahoituspooli
sijoituspalveluyritys
sijoitusrahasto
vaihtelevapääomainen
sijoitusyhtiö
vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö
varainhoitaja
osakerahasto
yhteisön varasto
6406
Euroopan unionin varasto
ulkomaanvaluutta
2411
ulkomaan valuutta
Chafea
1006
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URI

Preferred terms

4463

velkakirja

447
4492
451486

yritysjohto
yrityksen luovuttaminen
Etelä-Sudan

4642
4646
4669

markkina-arvo
arvopaperi
suoramyynti

4795
5118
5141
5153

investointipankki
paikallis- tai alueviranomaisen edustaja
asianajaja
spekulatiivinen pääoma

5157

riskipääoma

5159

äitiys

5166

huvipuisto

5181

tietosuoja

528
5312

tapaoikeus
eurooppalainen tunnus

5334

tietojen ilmoittaminen

55

liikekirjanpito

5558

COSAC

5573

tuotenimitys

5653

romani

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

EASME
INEA
Kuluttaja-, terveys-, maatalousja elintarvikeasioiden
toimeenpanovirasto
Pienistä ja keskisuurista
yrityksistä vastaava
toimeenpanovirasto
Innovoinnin ja verkkojen
toimeenpanovirasto
talletustodistus
yritystodistus
sijoitustodistus
johto
toimivan johdon yritysosto
Etelä-Sudanin tasavalta
pörssiarvo
siirtokelpoinen arvopaperi
kotimyynti
ovelta ovelle -myynti
ovimyynti
verkostomyynti
kotikutsumyynti
sijoituspankkitoiminta
paikallisvaltuutettu
advokat
keinottelupääomamarkkinat
kuuma raha
käyttöpääoma
spekulatiivisen pääoman
markkinat
keinottelupääoma
bisnesenkeli
enkelisijoittaja
pääomasijoitusrahasto
riskipääomarahasto
riskirahasto
raskaana oleva nainen
raskaus
synnytys
leikkikenttä
leikkipuisto
aineistoturvallisuus
tietoturva
yleinen tapa
eurooppalainen hymni
eurooppalainen postimerkki
Euroopan lippu
tietojen antaminen
tietojen julkistaminen
kirjanpito
rahoituslaskenta
unionin asioita käsittelevien
parlamentaaristen elinten
konferenssi
aineen tunnistaminen
tuotetunnistus
tuotteen tunnistaminen
tuotteen tunnistetiedot
tuotteen nimi
ashkali
mustalainen
roma
sinti
travelleri
boyashi

2411

4006
4006
7236
7616
2421
2421
2031

2416
0436
1226
2421

2421

2806

2826
3236
1206
1016

3236
4026
0421

2026

2821
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URI

Preferred terms

5682

taloudelliset keinot ympäristön suojelemiseksi

5734
5762

eläinlääke
päätöksentekoelin (EU)

5788
5824

yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
yhteistä etua koskeva hanke

5837

kumoamiskanne (EU)

5930

Palestiina

5969
602
6048

Kiina
makea vesi
maatalouskomitea (EU)

6052

elintarvikelisäaine

61
6112
6128

tili
naudan tarttuva enkefalopatia
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

6155
6396

Taric
ympäristöekonomia

6557

perheväkivalta

6709
6753

yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka
yrityksen myyminen

6775

internetsivusto

6789
6902

ravintolisä
alkuvaiheen pääoma

6905

koulunkäynnin keskeyttäminen

73
7363

keskipitkän ajan taloudellinen tuki
graafinen kuvitus

8409

euroskeptisismi

8453

sähköinen todistusaineisto

926

maatalousylijäämä

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

markkinapohjaiset välineet
5206
ympäristön suojelemiseksi
markkinapohjaiset ohjauskeinot
ympäristön suojelemiseksi
eläimille tarkoitettu lääkevalmiste 2841
johtokunta (EU)
1006
hallintokomitea (EU)
YUTP
1016
Euroopan etua koskevalla
1016
hankkeella
Euroopan etua koskeva hanke
EY:n päätöstä koskeva
1221
kumoamiskanne
Palestiinan itsehallintoalueet
7226
7231
Kiinan kansantasavalta
7231
makean veden ympäristö
5211
maatalouden yhteisen
5606
markkinajärjestelyn
hallintokomitea
sensorinen lisäaine
6036
tekninen lisäaine
rahoitustili
4026
BSE-tauti
5631
sisämarkkinoiden
1006
harmonisointivirasto
EUIPO
Euroopan unionin yhtenäistariffi 2011
ekologinen ekonomia
5206
ekotalous
ympäristötalous
lähisuhdeväkivalta
2826
parisuhdeväkivalta
ETPP
1016
toimivan johdon yritysosto
4006
velkarahoitteinen yritysosto
yrityksen myyminen johdolle
yrityksen myyminen työntekijöille
ulkopuolisen ryhmän yritysosto
Internet-sivusto
3226
internetsivu
nettisivu
www-sivu
verkkosivu
lisäravinne
6026
alkupääoma
2426
alkuvaiheen investoinnit
siemenpääoma
siemenrahoitus
varhaisvaiheen investoinnit
siemenvaiheen rahoitus
koulupudokkuus
3206
koulutuksen keskeyttäminen
koulun keskeyttäminen
maksutasetuki
1021
graafinen kuvaus
3221
graafinen ulkoasu
kuvitettu teos
piirretty sarjakuva
graafinen esitys
euroskeptinen
1016
euroskeptisyys
eurofobia
digitaalinen forensiikka
1221
tietokonetutkinta
maataloustuotekaupan ylijäämä 5611
maataloustuotteiden ylituotanto
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URI

Preferred terms

933

varainhoitovuosi

950

maasta poistaminen

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

maataloustuotteiden ylijäämä
budjettivuosi
varainhoitokausi
verovuosi
tilivuosi
karkottaminen

2441

1216
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4. Available distribution formats
EuroVoc is available in the following distribution formats:
• XML
• SKOS-Core
• SKOS-AP-EU (rich RDF format developed by the Publications Office)

5. Contact
This EuroVoc version can be consulted on the EuroVoc website:
http://eurovoc.europa.eu/.
If you have any questions or feedback concerning this publication, you can contact us
at the following address:
Publications Office of the European Union
Dissemination and Reuse Directorate
Documentary Management and Metadata Unit
Standardisation and Registry of Metadata Section
FISR 04/407
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Luxembourg
Phone:
Fax:
E-mail:

+352 292942001
+352 292944090
EUROVOC@publications.europa.eu
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