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1. New concepts
URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_2f00dd5a

visselblåsning

0431 politik och allmän säkerhet

c_39046afb

transatlantiska förbindelser

0806 internationell politik

c_47ea173d

efter kalla kriget

0816 internationell balans

c_4e75f061

informationskrigföring

0816 internationell balans

c_7cbc24fd

efterkrigssituation

0816 internationell balans

c_959c23de

statsbyggande

0816 internationell balans

c_99e6dc30

Cypernfrågan

0816 internationell balans

c_9104c45f

eldhandvapen

0821 försvar

c_047e5912

Europeiska bankmyndigheten

1006 EU-institutionerna och EU:s förvaltning

c_4768a12e

Organet för europeiska regleringsmyndigheter
för elektronisk kommunikation

1006 EU-institutionerna och EU:s förvaltning

c_8a658bb0

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen 1006 EU-institutionerna och EU:s förvaltning
av stora it-system inom området frihet, säkerhet
och rättvisa

c_96124aaf

Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten

1006 EU-institutionerna och EU:s förvaltning

c_e9845504

Europeiska förvaltningsskolan

1006 EU-institutionerna och EU:s förvaltning

c_f5ed5adb

Europeiska försäkrings- och
tjänstepensionsmyndigheten

1006 EU-institutionerna och EU:s förvaltning

c_70c441cc

införlivandeunderskott

1011 EU-lagstiftning

c_777eba81

fördraget om stabilitet, samordning och styrning 1011 EU-lagstiftning
inom Ekonomiska och monetära unionen

c_1c478aa5

restriktiv åtgärd (EU)

1016 europeisk integration

c_2212c2c4

flernivåstyre

1016 europeisk integration

c_2e08d60f

EU:s civila uppdrag

1016 europeisk integration

c_6547ccb7

östligt partnerskap

1016 europeisk integration

c_fd848a9f

förbindelserna mellan Frankrike och Tyskland

1016 europeisk integration

c_4d5b6dbd

makroekonomiskt stöd

1021 EU:s finanser

c_4e3beee2

Europeiska havs- och fiskerifonden

1021 EU:s finanser

c_7afb6cd4

common law

1206 rättskällor och rättsområden

c_471a61cf

elektroniskt avtal

1211 civilrätt

c_7546272f

identitetsstöld

1216 straffrätt

c_0f3b8370

kollektiv prövning

1221 rättsväsen

c_6496f5ea

övergångsrättvisa

1221 rättsväsen

c_558c1e00

könsidentitet

1236 rättigheter och friheter

c_b19d7503

jämställdhetsintegrering

1236 rättigheter och friheter

c_2a1a9fdc

europeiskt territoriellt samarbete

1616 regioner och regionalpolitik

c_a62dbeba

kollektiva nyttigheter

2026 konsumtion

c_f2c7a2f7

ekologisk certifiering

2031 marknadsföring

c_062f6587

Europeiska stabilitetsmekanismen

2406 monetära förhållanden

c_20fde7af

interbankmarknad

2411 penningväsen

c_2d0e694e

Ekonomiska och finansiella kommittén

2411 penningväsen

c_6cfce4be

ekonomisk styrning (EU)

2411 penningväsen

c_d1f03d01

Eurosystemet

2411 penningväsen

c_14d71455

riskkapitalfond

2416 kredit- och finansinstitut

c_7f2d2214

fondföretag

2416 kredit- och finansinstitut

c_896e199b

kreditvärdering

2416 kredit- och finansinstitut

c_9ffe3bdc

hedgefond

2416 kredit- och finansinstitut
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URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_dcc650ef

alternativ investeringsfond

2416 kredit- och finansinstitut

c_dd52c1e9

pensionsfond

2416 kredit- och finansinstitut

c_ee45cd99

nationell placeringsfond

2416 kredit- och finansinstitut

c_18180cde

option

2421 fri rörlighet för kapital

c_3e6af2e7

finansiell stabilitet

2421 fri rörlighet för kapital

c_834b57c4

skuggbank

2421 fri rörlighet för kapital

c_8f89faac

finansiell tillsyn

2421 fri rörlighet för kapital

c_a18525ab

derivat

2421 fri rörlighet för kapital

c_a3b85311

Europeiska systemrisknämnden

2421 fri rörlighet för kapital

c_e749c083

betalningssystem

2421 fri rörlighet för kapital

c_10aa91c7

islamiskt bankväsen

2426 finansiering och investering

c_34242feb

onlinespel

2826 samhällsfrågor

c_67699417

medicinsk turism

2826 samhällsfrågor

c_d6ede0c7

EU:s idrottspolitik

2826 samhällsfrågor

c_e2de1ffd

elektroniskt spel

2826 samhällsfrågor

c_57946f1a

religiös symbol

2831 kultur och religion

c_e9ccc5a7

heraldik

2831 kultur och religion

c_28750470

livsmedelsburen sjukdom

2841 hälsa

c_31da5694

e-hälsa

2841 hälsa

c_6f563894

särläkemedel

2841 hälsa

c_7951978e

läkemedelsrester

2841 hälsa

c_7dda56e2

antimikrobiell resistens

2841 hälsa

c_8c634c9b

EU:s referenslaboratorium

2841 hälsa

c_cbdf29ef

sällsynt sjukdom

2841 hälsa

c_243b7be2

öppna lärresurser

3216 organisering av utbildningsväsendet

c_25ddd844

seriealbum

3221 dokumentation

c_40f54e0c

metadata

3221 dokumentation

c_cdec6719

fotografi

3221 dokumentation

c_25fe24f4

mobil kommunikation

3226 kommunikation

c_324b44f1

sociala medier

3226 kommunikation

c_a17a2156

semantiska webben

3226 kommunikation

c_04ae3ba8

informationssäkerhet

3236 informationsteknik och databehandling

c_406ad4cc

riskhantering

4021 förvaltning

c_0e4239f5

revision

4026 redovisning

c_441fb0c4

regelefterlevnadsrevision

4026 redovisning

c_b3d1a308

effektivitetsrevision

4026 redovisning

c_2efea99f

balans mellan arbetsliv och privatliv

4416 arbetsorganisation och arbetsförhållanden

c_9a27a573

lotsning

4806 transportpolitik

c_b3e9d826

lättare motorfordon

4816 landtransport

c_52792cef

gemensamt europeiskt luftrum

4826 lufttransport och rymdtransport

c_681e6d24

obemannat luftfartyg

4826 lufttransport och rymdtransport

c_c8c80a5b

luftfartsskydd

4826 lufttransport och rymdtransport

c_ea3f5ed2

aerostat

4826 lufttransport och rymdtransport

c_165899a6

miljöindustri

5206 miljöpolitik

c_98d1408a

vattenpolitik

5206 miljöpolitik

c_bb1a60eb

miljökostnad

5206 miljöpolitik

c_d8ba2fe4

politisk ekologi

5206 miljöpolitik

c_0e092eaf

akvatiskt ekosystem

5211 naturmiljö
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URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_1c2d26cf

Barents hav

5211 naturmiljö

c_25e0bb6d

termalvatten

5211 naturmiljö

c_3897ba70

limniska ekosystem

5211 naturmiljö

c_9055e9e1

underjordiskt ekosystem

5211 naturmiljö

c_93670e37

karstområde

5211 naturmiljö

c_d701b19c

skadegörare

5211 naturmiljö

c_be0de7b7

strålningsexponering

5216 miljöförsämring

c_623f2583

tvåskaligt blötdjur

5641 fiskeri

c_8702d5f7

hållbart fiske

5641 fiskeri

c_cb1ce6ff

fiskeinkomst

5641 fiskeri

c_16b63d4f

mervärdesmat

6026 livsmedel

c_315af034

marint bränsle

6616 oljeindustri

c_ece9dd5b

skiffergas

6616 oljeindustri

c_804a9afe

tillstånd för industriell verksamhet

6806 industripolitik och industristruktur

c_b9c60592

sällsynt jordartsmetall

6811 kemi

c_049691c5

Sisak-Moslavinas län

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_070e15e7

Brod-Posavinas län

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_095c8a84

Požega-Slavoniens län

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_14e0ae65

Split-Dalmatiens län

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_23635024

Zagrebs län

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_412ed48a

Karlovacs län

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_46e54685

Kroatiska kustlandet

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_496cee2d

Virovitica-Podravinas län

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_6acbfd25

regioner i Kroatien

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_7a080afd

Istriens län

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_7d7c383b

Šibenik-Knins län

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_82778b62

Varaždins län

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_a5c15adc

Vukovar-Srijems län

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_b4cffbee

Primorje-Gorski Kotars län

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_cf9e250b

Osijek-Baranjas län

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_d3db05e6

Zagreb stad

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_d4ca9a6c

Kontinentala Kroatien

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_dffba30e

Krapina-Zagorjes län

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_e300778f

Dubrovnik-Neretvas län

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_e4bfb3bb

Međimurjes län

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_eb3ada47

Lika-Senjs län

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_ec0f4970

Bjelovar-Bilogoras län

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_f9143718

Koprivnica-Križevcis län

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_fee7acae

Zadars län

7211 regioner i EU:s medlemsstater

c_964c9649

Briks-länderna

7231 ekonomisk geografi

c_6e703074

arabvärlden

7236 politisk geografi

c_789ead37

världen

7236 politisk geografi

c_b605a1d4

FN:s råd för mänskliga rättigheter

7606 Förenta nationerna

c_acf7832d

Cariforum

7616 utomeuropeiska organisationer

c_ce38fff4

Sydamerikanska nationernas union

7616 utomeuropeiska organisationer

c_7bf10a38

Internationella byrån för förnybar energi

7621 världsomspännande organisationer

c_9fe65404

Internationell akademi för kamp mot korruption 7621 världsomspännande organisationer

c_a02d5941

G20

7621 världsomspännande organisationer
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2. Update of preferred terms
URI
3666
3751
3913
3980

Old value

4074
4281
443345
451069
5118

europeiskt varumärke
åldersförsäkring
jämställdhet mellan kvinnor och män
hänskjutande till EG-domstolen för
förhandsavgörande
riskförebyggande
gemenskapslager
sociala nätverk
arbetsolycksfall
lokalt vald representant

5181
5726
5734
5762
5788

datasäkerhet
EG:s överensstämmelsemärkning
läkemedel till djur
beslutande organ
Gusp

5824
5837
5930

projekt av europeiskt intresse
talan om upphävande av ett EG-beslut
självstyrande palestinska territorier

6128
6709

Kontoret för harmonisering inom den inre
marknaden
ESFP

8279
8280
8281
8282
8283
950

Hovedstaden
Midtjylland
Nordjylland
Sjælland
Syddanmark
utvisning

New value
EU-varumärke
pensionssystem
jämställdhet
mål om förhandsavgörande

Microthesaurus
6416
2836
1236
1221

förebyggande av miljörisker
5206
EU-lager
6406
virtuell gemenskap
3226
industriolycka
6806
företrädare för lokal eller regional 0436
myndighet
uppgiftsskydd
3236
CE-märkning
6411
veterinärmedicinskt läkemedel 2841
beslutande organ (EU)
1006
gemensam utrikes- och
1016
säkerhetspolitik
projekt av gemensamt intresse 1016
talan om ogiltigförklaring (EU) 1221
Palestina
7226
7231
Europeiska unionens
1006
immaterialrättsmyndighet
europeisk säkerhets- och
1016
försvarspolitik
Hovedstaden (region)
7211
Midtjylland (region)
7211
Nordjylland (region)
7211
Sjælland (region)
7211
Syddanmark (region)
7211
avlägsnande
1216

3. New non preferred terms
URI

Preferred terms

1002

långfristig finansiering

1252
1410
1464
1501
1696
1787

godkännande
mekanisk industri
europeisk integration
Iran
programvara
terminsmarknad

1790
1799

avistamarknad
valutamarknad

1810
1846

offentligt kontrakt
maskinteknik

1850
1856
1971

växelkursmekanism
veterinärmedicin
elektroniska pengar

2008

europeisk rörelse

New value
europeisk långsiktig
investeringsfond
långfristig investering
kvalitetscertifikat
maskinkonstruktion
europeisk konvergens
Islamiska republiken Iran
programmering
forwards
optioner
optionsmarknad
futures
spotmarknad
forex-marknad
fx-marknad
offentlig upphandling
fordonsreparation och
fordonsunderhåll
ERM
veterinärkirurgi
e-betalning
förbetalt kontantkort
e-pengar
Europatanken
europeisk federalism
paneuropeiska rörelsen

Microthesaurus
2426

6411
6821
1016
7236
3236
2421

2421
2411
2006
6821
2406
5631
2411

1016
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URI

Preferred terms

2098

obligation

2173
2220

den gemensamma organisationen av
marknaderna
betalning inom EU

227

kooperativ

2531
2700
272
2894
294

livsmedelsförorening
förfarande vid disciplinärenden
föroreningskostnad
verksamhetsberättelse
swap

3033

piratverksamhet inom dataindustrin

3059
3080

röstning genom ställföreträdare
nytt industriland

3140

miljöövervakning

3248
3299
3336

automatiserad bankverksamhet
inre marknad
automatspel

3477
3666
3674

skadeförsäkring
EU-varumärke
inkomst av investering

3751

pensionssystem

3862
3913

administrativ påföljd
jämställdhet

3980

mål om förhandsavgörande

4075
4195

naturlig risk
investmentbolag

4281
441001

EU-lager
genomförandeorgan

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

europeisk anda
förlagslån
2421
obligationsmarknad
gemensam marknadsordning 5606
samlad marknadsordning
TARGET2
2411
Target-systemet
betalningar inom gemenskapen
överföring inom EU
överföringar inom gemenskapen
transaktion inom Eurosystemet
kooperativt företag
4016
kooperation
nedsmittning av livsmedel
5216
disciplinåtgärd
0436
kostnader för miljöförstöring
5206
årlig verksamhetsrapport
3221
räntesvapp
2421
ränteswap
svapp
swapavtal
valutasvapp
valutaswap
forcering
3236
piratprogram
hacking
röstdelegering
0426
tillväxtländer
1611
tillväxtland
Emas
5206
EU:s miljölednings- och
miljörevisionsordning
e-bank
2416
EU:s inre marknad
1016
spelmaskin
2826
slotmaskin
sakförsäkring
2431
europeiskt varumärke
6416
kapitalavkastning
2426
inkomst av kapital
pensionsförsäkring
2836
pensionsplan
åldersförsäkring
administrativ sanktion
0436
jämställdhet mellan kvinnor och 1236
män
jämställdhet mellan könen
begäran om förhandsavgörande 1221
(EU)
hänskjutande till EG-domstolen
för förhandsavgörande
naturkatastrofrisk
5206
SICAV-bolag
2416
fastighetsbolag
fondförvaltning
investeringsbolag
investeringsfond
investmentföretag
placeringsfond
portföljförvaltningsbolag
sluten fond
sluten värdepappersfond
värdepappersfond
ömsesidig fond
fondförvaltare
gemenskapslager
6406
Chafea
1006
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URI

Preferred terms

443345
4463

virtuell gemenskap
växel

451486

Sydsudan

451912

Bonaire, Sint-Eustatius och Saba

4642
4669

börsvärde
direktförsäljning

4731
4791
4795

överföring
exklusiv ekonomisk zon
investeringsbank

5021
5118
5153

statsskuldsväxel
företrädare för lokal eller regional myndighet
spekulationskapital

5157

riskkapital

5159

moderskap

5181
5312

uppgiftsskydd
europeisk symbol

5334
5558

datakommunikation
COSAC

5573
5580
5682

produktbeteckning
strukturutgift
ekonomiskt instrument för miljön

5734
5751
5762

veterinärmedicinskt läkemedel
Kombinerade nomenklaturen
beslutande organ (EU)

5788
5824

gemensam utrikes- och säkerhetspolitik
projekt av gemensamt intresse

5826
5837

främjande av Europatanken
talan om ogiltigförklaring (EU)

5930

Palestina

5969
602

Kina
färskvatten

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

Easme
Genomförandeorganet för
innovation och nätverk
Genomförandeorganet för små
och medelstora företag
INEA
Genomförandeorganet för
konsument-, hälso-, jordbruksoch livsmedelsfrågor
sociala nätverk
3226
certifikat
2411
företagscertifikat
bankcertifikat
Republiken Sydsudan
7236
7616
Karibiska Nederländerna
7216
7241
aktievärdering
2421
hemförsäljning
2031
direktmarknadsföring
direktkreditering
2411
EEZ
1231
investmentbank
2416
investmentbanktjänster
skattkammarväxel
2436
lokalt vald representant
0436
marknad för spekulationskapital 2421
flyktigt kapital
affärsängel
2421
riskkapitalfond
födande kvinna
2806
födsel
graviditet
havandeskap
förlossning
datasäkerhet
3236
EU:s emblem
1016
europeisk stämpel
europeiska hymnen
europaflaggan
röjande av information
3236
Konferensen mellan
0421
parlamentariska organ för
EU-frågor
Konferensen mellan de
parlamentariska organen för
EU-frågor vid Europeiska
unionens parlament
produktnamn
2026
utgifter till strukturfonder
1021
ekonomiskt instrument för
5206
miljöskydd
läkemedel till djur
2841
KN
2011
ledningsorgan (EU)
1006
styrelse (EU)
Gusp
1016
förklaring om europeiskt intresse 1016
projekt av europeiskt intresse
främjande av Europa
1016
talan om upphävande av ett
1221
EG-beslut
självstyrande palestinska
7226
territorier
7231
Folkrepubliken Kina
7231
sötvattenmiljö
5211
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URI
6048

6052

61

6128

6155
6557

6709
6753

6775
6789
6902
6905
73

7363

8409

8453

847
933
950

Preferred terms

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

jordbrukskommitté (EU)

förvaltningskommittén för den 5606
samlade marknadsordningen
inom jordbruket
livsmedelstillsats
aromämne
6036
färgämne
smakförstärkare
smakämne
räkenskaper
finansräkning
4026
konto
tillverkningskonto
produktionskonto
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet Kontoret för harmonisering inom 1006
den inre marknaden
EUIPO
Taric
Europeiska unionens integrerade 2011
tulltaxa
våld i hemmet
partnervåld
2826
våld i parrelationer
parrelaterat våld
europeisk säkerhets- och försvarspolitik
ESFP
1016
GSFP
anställdas uppköp av det egna företaget
ledningens uppköp av det egna 4006
företaget
leveraged buy-out
webbplats
hemsida
3226
kosttillskott
näringstillskott
6026
startkapital
såddinvestering
2426
avbrutna studier
endast grundskoleutbildning
3206
medelfristigt ekonomiskt stöd
ansökan om stöd
1021
beviljande av stöd
ekonomiskt stöd för
betalningsbalansen
medelfristigt stöd
upphävande av stöd
grafisk illustration
grafik
3221
illustrerat verk
tecknad serie
illustrerad bok
euroskepticism
EU-skepticism
1016
EU-skeptiker
euroskeptiker
EU-fobi
elektroniskt bevis
datorforensik
1221
digital forensik
digital kriminalteknik
gemensamma inrättningar
allmänna samlingslokaler
2846
budgetår
räkenskapsår
2441
avlägsnande
utvisning
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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