Revisionsrettens årsberetning for 2019
- Glossar
Udtryk

Forklaring

Absorption

Den grad, i hvilken de EU-midler, som er
tildelt medlemsstaterne, er blevet brugt
på støtteberettigede projekter. Angives
ofte i procent.

Afkoblet [indkomst]støtte

EU-betalinger til landbrugere, som ikke er
knyttet til produktionen af et bestemt
produkt.

Afregning

Udbetaling af restbeløbet til en
medlemsstat eller inddrivelse af midler
fra denne med henblik på afslutning af et
EU-program.

Afslutning

Finansiel afregning af et EU-program eller
en EU-fond ved udbetaling af restbeløbet
til en medlemsstat eller et andet
modtagerland eller inddrivelse af midler
herfra.

Anslået fejlforekomst

Et statistisk skøn over forekomsten af fejl
i en population af transaktioner, baseret
på test af en repræsentativ stikprøve.

Anvisningsberettiget

En person med ansvar for et EU-organs
modtagelse af indtægter og afholdelse af
udgifter.

Arachne-databasen

Et IT-værktøj til datamining, som er
udviklet af Kommissionen for at hjælpe
forvaltningsmyndighederne med
administrationen og forvaltningen af ESIfondene.

Arbejdsdokument fra Kommissionens
tjenestegrene

Et ikkebindende dokument fra
Kommissionen, som er udarbejdet til
drøftelse, enten internt eller uden for
institutionen.

2

Attestationstilgang

En tilgang, hvor en revisor på grundlag af
tilstrækkeligt revisionsbevis opnået ved
revisionsarbejde udtrykker en konklusion
om finansielle oplysninger, andre data
eller specifikke udsagn fra den reviderede
enhed.

Attesteringsmyndighed

En enhed udpeget af en medlemsstat til
at attestere, at udgiftsoversigterne og
betalingsanmodningerne er nøjagtige og
opfylder de gældende krav.

Begrænsning af revisionens omfang

Angivelse i en revisionsberetning af
ethvert område, hvor Revisoren ikke
kunne drage en konklusion, og som
derfor er ikke er medtaget i
revisionserklæringen.

Bêkou-trustfonden

EU-trustfond, der har til formål at
fremme stabilisering og genopbygning i
Den Centralafrikanske Republik.

Betalingsbevilling

En godkendelse til at afholde en betaling,
når de relevante betingelser er opfyldt.

Betalingsorgan

Et organ, som er udpeget af en
medlemsstat til at forvalte EUlandbrugsudgifter.

Betalingsrettighed

En overførbar rettighed, der giver en
aktiv landbruger ret til EU-støtte, når den
anmeldes sammen med støtteberettiget
landbrugsjord.

Bevilling

Et beløb, som afsættes i et budget til et
bestemt formål. EU-budgettet omfatter
forpligtelsesbevillinger og
betalingsbevillinger.

Bidragsaftale

En aftale indgået mellem Kommissionen
og en organisation, som gennemfører
aktioner under indirekte forvaltning, og
som har vist, at den kan forvalte midler
lige så godt som Kommissionen.

BNI-forbehold

Forbehold med hensyn til en
medlemsstats beregning af dets BNIbaserede egne indtægter.
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BNI-oversigt

Liste over procedurer, statistikker og
andre elementer, som anvendes ved
beregning af BNI.

Bruttonationalindkomst (BNI)

Et standardmål for et lands rigdom,
baseret på indkomsten fra inden- og
udenlandske kilder.

Budgetgaranti

En forpligtelse til at anvende EUbudgettet til at kompensere EIB for
ethvert tab, der opstår, hvis en
støttemodtager ikke opfylder sine
forpligtelser inden for rammerne af EFSI,
f.eks. ved at misligholde et lån.

Budgetmyndigheden

Den betegnelse, der bruges om EuropaParlamentet og Rådet for Den
Europæiske Union, når de udøver deres
beslutningsbeføjelser på EUbudgetområdet.

Budgetstøtte

Direkte overførsel af EU-bistand til
statskassen i et partnerland på bestemte
betingelser.

Bæredygtig udvikling

En tilgang til udvikling, der tager hensyn
til langsigtede behov, såsom
resultaternes holdbarhed, bevarelsen af
miljø og naturressourcer og social og
økonomisk lighed.

Connecting Europe-faciliteten (CEF)

Et instrument, der yder finansiel støtte til
oprettelse af bæredygtig og
sammenkoblet infrastruktur inden for
sektorerne energi, transport samt
informations- og
kommunikationsteknologi.

Crowding-out-effekt

Økonomisk effekt, hvorved en stigning i
de offentlige udgifter medfører et fald i
private investeringer.

De europæiske struktur- og
investeringsfonde (ESI-fondene)

De fem vigtigste EU-fonde, der sammen
støtter økonomisk udvikling i EU: Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling,
Den Europæiske Socialfond,
Samhørighedsfonden, Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling af
Landdistrikterne og Den Europæiske Havog Fiskerifond.
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De minimis-statsstøtte

Statsstøtte i et omfang, der ikke kræver
godkendelse fra Kommissionen.

Decentralt agentur

Et uafhængigt EU-organ oprettet for en
ubestemt periode som et
ekspertisecenter med henblik på at
udføre opgaver, der bidrager til
udviklingen og gennemførelsen af en EUpolitik.

Decharge

En årlig afgørelse, hvor EuropaParlamentet meddeler Kommissionen
den endelige godkendelse af den måde,
EU-budgettet er blevet gennemført på.

Delegationsaftale (forældet)

En aftale indgået med enkeltpersoner
eller enheder vedrørende
gennemførelsen af EU-midler under
indirekte forvaltning.

Delt forvaltning

En metode til gennemførelse af EUbudgettet, hvor Kommissionen - modsat
ved direkte forvaltning - uddelegerer
gennemførelsen til medlemsstaterne,
men stadig har det endelige ansvar.

Den Europæiske Fond for Bistand til de
Socialt Dårligst Stillede (FEAD)

EU-fond, som støtter medlemsstaternes
indsats for at yde fødevarebistand og
anden materiel bistand til de fattigste i
samfundet.

Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling (EFRU)

En EU-fond, der styrker den økonomiske
og sociale samhørighed i EU ved at
finansiere investeringer, der mindsker
ubalancerne mellem regionerne.

Den Europæiske Fond for Strategiske
Investeringer (EFSI)

En mekanisme til investeringsstøtte
lanceret af Den Europæiske
Investeringsbank (EIB) og Kommissionen
som led i investeringsplanen for Europa
med det formål at mobilisere private
investeringer i projekter af strategisk
betydning for EU.

Den Europæiske Garantifond for
Landbruget (EGFL)

En EU-fond, der finansierer direkte
betalinger til landbrugere og
foranstaltninger til regulering af eller
støtte til landbrugsmarkeder.
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Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(EHFF)

En EU-fond, der hjælper fiskerne med
overgangen til bæredygtigt fiskeri og
hjælper kystsamfundene med
diversificering af deres økonomier.

Den Europæiske Investeringsfond (EIF)

Er specialiseret i at yde risikofinansiering
til små og mellemstore virksomheder i
hele Europa. En del af EIB-Gruppen.

Den Europæiske Landbrugsfond for
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

En EU-fond, der finansierer EU's støtte til
programmer for udvikling af
landdistrikterne.

Den Europæiske Socialfond (ESF)

En EU-fond, der skal skabe uddannelsesog beskæftigelsesmuligheder og forbedre
situationen for personer, der trues af
fattigdom.

Den flerårige finansielle ramme (FFR)

EU's udgiftsplan, som fastsætter
prioriteter (baseret på politikmål) og
lofter på de seks største udgiftsområder,
normalt for en periode på syv år. Den
fastlægger rammerne for EU's årlige
budgetter, idet den begrænser udgifterne
under hver udgiftskategori. Den
nuværende FFR dækker perioden 20142020.

Den fælles fiskeripolitik

EU's ramme for forvaltning af fisk og
fiskeri, som har til formål dels at sikre
bæredygtige fiskebestande, dels at sikre
fiskerne en stabil indkomst.

Den fælles landbrugspolitik

EU's fælles landbrugspolitik omfatter
tilskud og en række andre
foranstaltninger, som har til formål at
garantere fødevaresikkerheden, sikre
EU's landbrugere en rimelig levestandard,
fremme udvikling af landdistrikterne og
beskytte miljøet.

Den fælles overvågnings- og
evalueringsramme

Reglerne og procedurerne for evaluering
af den fælles landbrugspolitiks resultater.

Den fælles ramme for risikoforvaltning

En ramme for medlemsstaternes
toldkontrol, som er baseret på
udvekslingen af risikorelaterede
oplysninger og analyse mellem
toldmyndigheder.
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Den generelle arealbetalingsordning
(SAPS)

En arealrelateret ordning for
landbrugsbetalinger, der anvendes som
overgangsordning i ti medlemsstater.
Landbrugerne modtager et
standardbeløb i støtte pr. hektar. Alle
andre medlemsstater anvender
grundbetalingsordningen.

Den generelle
gruppefritagelsesforordning

En EU-forordning, som tillader visse
former for statsstøtteforanstaltninger,
uden at det er nødvendigt at underrette
Kommissionen.

Den geospatiale støtteansøgning

Et onlineværktøj til indgivelse af
arealbaserede ansøgninger om
landbrugsstøtte.

Den årlige aktivitetsrapport

En rapport, som hvert af Kommissionens
generaldirektorater, hver EU-institution
og hvert EU-organ udarbejder for at
beskrive sine resultater i forhold til sine
mål og gøre rede for sin anvendelse af
finansielle og menneskelige ressourcer.

Den årlige forvaltnings- og
effektivitetsrapport

En rapport, som Kommissionen
udarbejder hvert år, om sin forvaltning af
EU's budget og de resultater, der er
opnået, med en sammenfatning af
oplysningerne i de årlige
aktivitetsrapporter fra dens
generaldirektorater og
forvaltningsorganer.

Det integrerede forvaltnings- og
kontrolsystem (IFKS):

Et EU-system, som medlemsstaterne
bruger til at forvalte og kontrollere
betalinger til landbrugere under den
fælles landbrugspolitik.

Det konsoliderede regnskab

Det samlede regnskab for samtlige EUinstitutioner, agenturer og organer, som
fremlægges i et enkelt dokument.

Det transeuropæiske net (TEN)

Net af grænseoverskridende transport-,
energi- eller
telekommunikationsinfrastruktur
oprettet med henblik på at støtte og
styrke det indre markeds funktionsmåde
ved at lette fri bevægelighed for
personer, varer og tjenesteydelser.
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Direkte forvaltning

Når Kommissionen forvalter en EU-fond
eller et EU-program alene - i modsætning
til delt forvaltning eller indirekte
forvaltning.

Direkte støtte/direkte betaling

Landbrugsstøttebetaling, der foretages
direkte til landbrugere, f.eks. vedrørende
arealrelateret støtte.

Effekt

De langsigtede konsekvenser af et
afsluttet projekt eller program, som kan
være socioøkonomiske, miljømæssige
eller finansielle.

Effektivitet

Det omfang, i hvilket de forfulgte mål nås
ved hjælp af de gennemførte aktiviteter.

Efterfølgende evaluering

En uafhængig vurdering af et afsluttet
projekt eller programs effektivitet,
produktivitet, kohærens, relevans og EUmerværdi.

Efterfølgende toldkontrol

Toldkontrol, som udføres, efter at varer
er blevet frigivet af toldmyndighederne.

Efterprøvende regnskabsafslutning

Den proces, hvor Kommissionen
undersøger, om en medlemsstat har
anvendt sine disponible landbrugsmidler
korrekt og brugt sine forvaltnings- og
kontrolsystemer effektivt.

Egenkapitalinvestering

Penge investeret i en virksomhed til
gengæld for en ejerandel og en del af
dens overskud.

Egne indtægter

De midler, der bruges til at finansiere EUbudgettet. Langt størstedelen af dem
udgøres af medlemsstaternes bidrag.

EIB's eksterne lånemandat

Det mandat, EU har givet EIB til at
gennemføre finansieringstransaktioner i
partnerlande med en garanti fra EUbudgettet.

Endelig modtager/modtager

En fysisk eller juridisk person, der
modtager et tilskud eller lån fra EUbudgettet eller i sidste ende har fordel af
en EU-finansieret aktivitet.
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Erklæringsopgave

En tilgang, hvor en revisor udtrykker en
konklusion på grundlag af tilstrækkeligt
revisionsbevis i form af finansielle
oplysninger eller andre data, som
vedkommende indhenter eller beregner.
F.eks. baserer Revisionsretten sin
erklæring om EU-udgifternes lovlighed og
formelle rigtighed på resultaterne af sin
test af en stikprøve af transaktioner.

Etårighed

Budgetprincippet om, at budgetmidlerne
skal inkasseres og anvendes inden for det
regnskabsår, som budgettet vedrører.

EU-13

De 13 medlemsstater, som er tiltrådt Den
Europæiske Union siden 2004 (Bulgarien,
Den Tjekkiske Republik, Estland, Kroatien,
Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta,
Polen, Rumænien, Slovenien og
Slovakiet).

Europa 2020-strategien

Den Europæiske Unions tiårige strategi
for styrkelse af væksten og skabelse af
arbejdspladser, som blev lanceret i 2010.

EU's Nødtrustfond for Afrika

EU-trustfond, som skal bidrage til
stabiliteten i Sahelregionen (bl.a. Tchad
Sø-Bassinet), Afrikas Horn og Nordafrika
og til bedre migrationsforvaltning ved at
håndtere de grundlæggende årsager.

EU's toldkodeks

EU's vigtigste retsakt på toldområdet.

EU-trustfond (EUTF)

EU-administreret fond, som samler penge
fra forskellige kilder til finansiering af den
internationale reaktion på en
nødsituation eller en aktuel krise, normalt
i udviklingslandene.

Eventualforpligtelse

En potentiel betalingsforpligtelse, som
kan opstå, afhængigt af resultatet af en
fremtidig begivenhed.

Faktorindkomst i landbruget

Indkomst fra et landbrug, fordelt på dets
enkeltdele (jord, arbejdskraft og kapital).

Fast beløb

En betaling afholdt med det fulde beløb,
modsat en betaling i rater.
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Fejl

Resultatet af en forkert beregning eller
en uregelmæssighed, der skyldes
manglende overholdelse af retlige og
aftalemæssige krav.

Finansforordningen

Reglerne for, hvordan EU-budgettet
opstilles og anvendes, og for de
tilhørende processer såsom intern
kontrol, rapportering, revision og
decharge.

Finansiel formidler

En enhed, der fungerer som mellemled
mellem et finansielt instruments
fondsforvalter og de endelige modtagere.

Finansiel korrektion

En foranstaltning til at beskytte budgettet
mod regelstridige eller svigagtige
udgifter, som består i at tilbagetrække
eller inddrive midler for at kompensere
for fejlagtige betalinger til EU-støttede
projekter eller programmer.

Finansielt
instrument/finansieringsteknik

Finansiel støtte fra EU-budgettet i form af
egenkapital- eller
kvasiegenkapitalinvesteringer, lån eller
garantier eller andre
risikodelingsinstrumenter.

Fokusområde

En prioritet på andet niveau inden for
landdistriktsudvikling i EU.

Forbehold

Svaghed, som en generaldirektør gør
opmærksom på i den erklæring,
vedkommende afgiver i en årlig
aktivitetsrapport.

Forenklede omkostningsmuligheder

En metode til at beregne tilskudsbeløb,
som er baseret på standardiserede
enhedsomkostninger, finansiering efter
en fast takst eller finansiering med faste
beløb, og ikke på støttemodtagerens
faktiske omkostninger. Den har til formål
at reducere den administrative byrde.

Forfinansieringsbetaling

Et kontant forskud til finansiering af
bestemte aktiviteter i en given periode.
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Forgrønnelse

Anvendelse af landbrugsmetoder, der er
til gavn for klimaet og miljøet. Udtrykket
bruges også ofte om den tilhørende EUstøtteordning.

Formel rigtighed/Lovlighed og formel
rigtighed

En transaktions eller aktivitets
overensstemmelse med de gældende
regler og bestemmelser og enhver
kontraktlig forpligtelse.

Formidlingsorgan

En organisation - såsom et nationalt
offentligt eller privat organ, en NGO eller
et decentralt EU-agentur - som er
udpeget til at forvalte EU-midler under
indirekte eller delt forvaltning.

Formålsbestemte indtægter

Midler indbetalt til EU-budgettet (f.eks.
bøder, korrektioner og tredjelandes
bidrag til forskningsprogrammer), som
kun kan bruges til et bestemt formål.

Forordningen om fælles bestemmelser

Den forordning, som fastlægger de regler,
der gælder for alle fem europæiske
struktur- og investeringsfonde.

Forpligtelse

Et beløb, som er øremærket i budgettet
til at finansiere en specifik udgift, f.eks.
en kontrakt eller en tilskudsaftale. En
forpligtelse forudsætter en
underliggende forpligtelsesbevilling.

Forpligtelse til at drive miljø- og
klimavenligt landbrug

Enhver form for frivillig praksis, der går
videre end de sædvanlige miljøkrav, og
som giver landbrugerne ret til betaling
over EU-budgettet.

Forpligtelsesbevilling

Et årligt loft over de beløb i EU-budgettet,
der er til rådighed til specifikke udgifter.

Forslag til ændringsbudget

Et forslag fra Kommissionen om at ændre
EU-budgettet under gennemførelsen.

Forsvarlig økonomisk forvaltning

Forvaltning af ressourcer i
overensstemmelse med principperne om
sparsommelighed, produktivitet og
effektivitet.
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Forvaltningserklæring

Erklæring fra en generaldirektør i
Kommissionen i den årlige
aktivitetsrapport om, at regnskaberne er
fuldstændige og nøjagtige, at de
transaktioner, der ligger til grund for
dem, og de interne kontrolsystemers
funktion er lovlige og formelt rigtige, og
om at principperne for forsvarlig
økonomisk forvaltning overholdes.

Forvaltningsmyndighed

En national, regional eller lokal
myndighed (offentlig eller privat), som en
medlemsstat har udpeget til at forvalte et
EU-finansieret program.

Forvaltningsorgan

En organisation, som oprettes og
forvaltes af Kommissionen, for en
begrænset periode for at udføre
specifikke opgaver vedrørende EUprogrammer eller -projekter på dens
vegne og under dens ansvar.

Fremførsel

Overførsel af uudnyttede
budgetbevillinger fra ét regnskabsår til
det næste på bestemte betingelser.

Frigørelse

Kommissionens annullering af en hel
uudnyttet forpligtelse eller en del af den.

Fællesforetagende

Et EU-organ, som er oprettet sammen
med en partner med henblik på at
gennemføre et projekt eller en aktivitet
på forsknings- og teknologiområdet.

Følsom funktion

Et arbejde eller en stilling, som indebærer
en betydelig selvstændighed eller
udøvende magt, som kan misbruges med
personlig økonomisk vinding eller anden
vinding for øje.

Genbosætning

Overførsel af flygtninge fra et land, hvor
de har anmodet om asyl, til et andet land,
som har indvilliget i at modtage dem og i
sidste ende bevilge dem permanent
ophold.

Gini-koefficient

Et mål for graden af ulighed i en statistisk
population, f.eks. hvor meget et lands
formue- eller indkomstfordeling afviger
fra en fuldstændig lige fordeling.
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Godkendelsesorgan

I forbindelse med landbrugsudgifter en
offentlig eller privat enhed udpeget af
medlemsstaten til at certificere, at det
godkendte betalingsorgans årsregnskab
er pålideligt, og at de underliggende
transaktioner er lovlige og formelt rigtige.

Grundbetalingsordningen

En EU-landbrugsordning, som udbetaler
støtte til landbrugere baseret på deres
støtteberettigede areal.

Hensættelse

Et regnskabsudtryk for det bedste skøn
vedrørende en sandsynlig fremtidig
forpligtelse, der er opført i balancen, og
hvis indfrielsestidspunkt eller størrelse er
usikker.

Horisont 2020

EU's forsknings- og innovationsprogram
for perioden 2014-2020.

Indirekte forvaltning

En metode til gennemførelse af EUbudgettet, hvor Kommissionen delegerer
gennemførelsesopgaver til andre
enheder (såsom tredjelande og
internationale organisationer).

Indirekte omkostninger

Udgifter såsom generalomkostninger
eller andre administrationsomkostninger,
som en støttemodtager afholder i
forbindelse med et EU-projekt eller tiltag.

Indtægtsordre

Et dokument med krav om betaling af et
skyldigt beløb.

Input

De finansielle, menneskelige, materielle
og administrative ressourcer samt de
reguleringstiltag, der anvendes til at
gennemføre et projekt eller et program.

Internationale Standarder om Revision
(ISA'erne)

De internationale revisionsstandarder fra
Den Internationale
Revisorsammenslutning.

Interventionslogik

Forbindelserne mellem et forslags mål,
de planlagte input og aktiviteter og de
tilsigtede resultater og effekter.
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Juridisk-kritisk revision

En revision, som skal bekræfte, at en
aktivitet er i overensstemmelse med de
gældende regler og bestemmelser og
vilkårene i enhver kontrakt eller aftale.

Koblet støtte

EU-betalinger til landbrugere for
produktion af et bestemt produkt.

Konfidensinterval

Et statistisk mål for stikprøveresultaters
præcision, som bruges ved beregningen
af en anslået fejlforekomst.

Konsekvensanalyse

En analyse af de mulige (forudgående)
eller faktiske (efterfølgende) virkninger af
et politisk initiativ eller en anden type
tiltag.

Kontradiktorisk procedure

En procedure, hvor revisionsresultater
forelægges den reviderede enhed til
drøftelse og kommentarer inden for en
bestemt tidsramme.

Kontrolpakke

Et sæt dokumenter vedrørende ESIfondene, som hver enkelt medlemsstat
indsender til Kommissionen en gang om
året, og som omfatter årsregnskabet
samt den årlige sammenfatning,
kontrolrapport, forvaltningserklæring og
revisionserklæring.

Konvergens

Den procedure, efter hvilken
medlemsstater, som ønsker at vedtage
euroen, arbejder hen imod at opfylde
specifikke økonomiske og
reguleringsmæssige kriterier.

Koordinationsudvalget for de
Europæiske Struktur- og
Investeringsfonde

Et udvalg i Kommissionen med mandat til
at drøfte gennemførelsen af
forordningerne vedrørende struktur- og
investeringsfondene (ESI-fondene).

Korrigerende effekt

Et mål, som Kommissionen bruger ved
beregningen af de anslåede fremtidige
korrektioner.

Krydsoverensstemmelse

En mekanisme, der indebærer, at
landbrugere for at modtage betalinger
skal opfylde krav vedrørende miljø,
fødevaresikkerhed, dyresundhed,
dyrevelfærd og arealforvaltning.
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Kumuleret restrisiko

De udgifter, som ved udgangen af en
programmeringsperiode stadig er
uregelmæssige, når alle korrigerende
foranstaltninger er truffet.

Kvantificerbar fejl

I sin rapportering om resultaterne af
testen af transaktioner klassificerer
Revisionsretten en fejl som
kvantificerbar, når det kan måles, hvor
stor en del af transaktionen, der er
fejlbehæftet.

Landdistriktsprogram

Et sæt nationale eller regionale flerårige
mål og tiltag, som Kommissionen har
godkendt, til gennemførelse af EU's
politik for udvikling af landdistrikter.

Mainstreaming

Systematisk at tage hensyn til specifikke
prioriteter (f.eks. lighed mellem kønnene,
klimabeskyttelse) i al politikudformning
og -gennemførelse.

Maksimal støtteintensitet

Den samlede støtte, der kan udbetales til
et finansieringsområde, angivet som en
procentdel af de støtteberettigede
omkostninger. Den maksimale
støtteintensitet varierer fra program til
program og afhænger af faktorer såsom
den geografiske placering.

Markedsforanstaltning

Offentlig intervention på
landbrugsmarkeder med henblik på at
afbøde virkningerne af prisfald og
strukturelle vanskeligheder gennem
sektorspecifik støtte (f.eks. til frugt, grønt
og vin samt skolemælk).

Markidentifikationssystemet

En database over landbrugsarealerne i en
medlemsstat, som bruges i forbindelse
med udbetaling af direkte støtte under
den fælles landbrugspolitik og kontrol af,
om landbrugernes ansøgninger er
støtteberettigede.
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Mellemliggende betaling

Der afholdes ofte flere betalinger til EUprojekter og -programmer:
forskudsbetalinger, mellemliggende
betalinger og endelige betalinger.
Støttemodtagerne anmoder om
mellemliggende betalinger, når de har
nået et delmål, som er fastsat i
kontrakten eller tilskudsaftalen.

Merværdiafgift (moms)

En indirekte forbrugsafgift på produktion
og distribution af varer og levering af
tjenesteydelser, som i sidste ende betales
af slutforbrugeren.

Momsbaserede egne indtægter

Egne indtægter for EU bestående af en
bestemt del (bidragssats) af den moms,
som de enkelte medlemsstater opkræver.

Momsbidragssats

Procentdel, som finder anvendelse på
hver medlemsstats momsgrundlag, til
beregning af de momsbaserede egne
indtægter.

Momsforbehold

Forbehold med hensyn til en
medlemsstats beregning af dets
momsbaserede egne indtægter.

Momsgrundlag

Samlet værdi af varer og tjenester, for
hvilke der skal beregnes moms.

Multiplikatoreffekt

Når en given ændring i et særligt input,
såsom EU-investeringer eller -garantier,
medfører en større ændring i et output,
såsom de samlede investeringer.

National erhvervsfremmende bank eller
nationalt erhvervsfremmende institut

Finansiel institution oprettet af
myndighederne med henblik på at yde
finansiering til den økonomiske udvikling.

Offentligt udbud

En offentlig myndigheds eller en anden
myndigheds indkøb af bygge- og
anlægsarbejder, varer eller tjenester ved
hjælp af åbne og konkurrencebaserede
procedurer for at opnå kvalitet og valuta
for pengene.
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Omnibusforordningen

En 2018-revision af finansforordningen,
som ændrer og forenkler EU's finansielle
regler og budgetforvaltning.

Operationelt program (OP)

Den grundlæggende ramme for
gennemførelse af EU-finansierede
samhørighedsprojekter i en bestemt
periode, som afspejler prioriteterne og
målene i partnerskabsaftalerne mellem
Kommissionen og de enkelte
medlemsstater.

Ortofoto

Et luftfoto, der kompenserer for højde,
hældning og overfladetopografi for at
harmonisere afstandsmålinger.

Output

Det, der er produceret eller leveret af et
EU-finansieret projekt, f.eks. afholdte
kurser, opførte rensningsanlæg eller
anlagte veje.

Overgangsfacilitet

Et instrument, der sikrer
finansieringskontinuitet ved overgangen
fra én EU-finansieringsordning til den
næste.

Paraplyprogram

Et program under det europæiske
naboskabs- og partnerskabsinstrument,
under hvilket midler tildeles til flere
forskellige lande, som opfylder visse
betingelser, som et supplement til deres
basale finansielle tildeling.

Partnerskabsaftale

En aftale mellem Kommissionen og en
medlemsstat eller et eller flere
tredjelande i forbindelse med et EUudgiftsprogram. Den fastlægger f.eks.
strategiske planer, investeringsprioriteter
eller vilkår for handel eller
udviklingsbistand.

Pengeenhedsstikprøvemetoden (MUS)

En statistisk stikprøvemetode, hvor
sandsynligheden for, at en given
transaktion bliver udtaget, er
proportionel med dens størrelse.

Performance

Et mål for, hvor godt et EU-finansieret
tiltag, projekt eller program har opfyldt
sine mål og givet valuta for pengene.
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Periodiseret regnskabsføring

En regnskabsmetode, som vedkender
indtægter på det tidspunkt, de opnås, og
udgifter, når de indgås, snarere end når
de modtages eller afholdes.

Permanent græsareal

Landbrugsareal, der anvendes til dyrkning
af græs eller andet grøntfoder i mere end
fem år i træk.

Prioritetsakse

Et centralt mål for et operationelt
program, inddelt i en eller flere
investeringsprioriteter.

Produktivitet

Det optimale forhold mellem de
anvendte ressourcer, de gennemførte
aktiviteter og de mål, der nås [forordning
(EU) 2018/1046].

Program

De midler, som anvendes til at
gennemføre specifikke EU-politikmål,
generelt via medfinansierede projekter.

Programerklæring

Begrundelse for de aktionsbevillinger,
som Kommissionen anmoder om for
hvert udgiftsprogram i det årlige
budgetforslag, baseret på gennemførelse
i tidligere år målt via indikatorer.

Programgennemførelsesoversigt (PPO)

Bilag til den årlige forvaltnings- og
effektivitetsrapport, der opsummerer alle
programerklæringer, herunder et udvalg
af programindikatorer.

Programmeringsperiode

Den periode, inden for hvilken et EUudgiftsprogram planlægges og
gennemføres.

Programmyndigheder

Samlebetegnelse for
forvaltningsmyndighederne,
attesteringsmyndighederne og
revisionsmyndighederne i forbindelse
med samhørighedsudgifterne.

Programoverslag

Et dokument udarbejdet af et
partnerland og godkendt af EuropaKommissionen, som beskriver de
samarbejds- eller udviklingsaktiviteter,
der skal gennemføres, og de finansielle,
menneskelige og materielle ressourcer,
som gennemførelsen kræver.
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Refusionsberettiget moms

Den moms, som en afgiftspligtig person
kan fradrage den moms, der skal betales
til skattemyndighederne, fordi
vedkommende allerede har betalt dette
momsbeløb i forbindelse med sine egne
indkøb af varer og tjenesteydelser.

Register over undtagelser

Dokument, hvor afvigelser fra etablerede
kontroller og procedurer, herunder
årsager og effekt, registreres.

Regnskabsafslutning

En årlig proces, hvor Kommissionen efter
kontrol godkender de beløb, som
gennemførelsesorganerne og -partnerne
har anmodet om at få udbetalt.

Repræsentativ fejlforekomst

Et statistisk skøn over forekomsten af fejl
i en population af transaktioner, baseret
på test af en repræsentativ stikprøve
udtaget fra den pågældende population.

Repræsentativ statistisk
stikprøveudtagning

Anvendelse af statistiske teknikker til
udtagning af en stikprøve, som afspejler
karakteristikaene ved den population,
som den er udtaget fra.

Restfejlfrekvens/restrisikorate/samlet
restfejlfrekvens

Den andel af en population, som ikke
vurderes at være formelt rigtig, når alle
kontroller, inddrivelser og korrektioner er
taget i betragtning.

Resultat

Den umiddelbare virkning af et projekt
eller program efter dets afslutning, f.eks.
bedre beskæftigelsesegnethed hos
kursusdeltagere eller bedre
adgangsforhold takket være en nyanlagt
vej.

Resultatindikator

En målbar variabel, der kan bruges til at
vurdere de støttede projekters
umiddelbare indvirkning på målgruppen.

Resultatreserven

En del af budgettet til udgifterne under
de europæiske struktur- og
investeringsfonde, som holdes tilbage,
indtil bestemte mål er opfyldt.
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Revisionserklæring (DAS)

En erklæring, som offentliggøres i
Revisionsrettens årsberetning, og som
vedrører EU-regnskabets rigtighed og de
underliggende transaktioners formelle
rigtighed.

Revisionsmyndighed

En uafhængig national enhed med ansvar
for at revidere et EU-udgiftsprograms
systemer og transaktioner.

Samhørighedsfonden

En EU-fond, der har til formål at mindske
de økonomiske og sociale forskelle i EU
ved at finansiere investeringer i
medlemsstater, hvis
bruttonationalindkomst pr. indbygger er
lavere end 90 % af gennemsnittet i EU.

Samhørighedsland

En EU-medlemsstat, der er berettiget til
støtte fra Samhørighedsfonden.

Skønsmæssig stikprøveudtagning

I modsætning til statistisk
stikprøveudtagning indebærer
skønsmæssig stikprøveudtagning, at
revisor for at opfylde forud fastsatte
kriterier udøver skøn i forbindelse med
udtagningen af enheder fra en population
med henblik på revisionstest.

SMV-initiativet

Et fælles finansielt instrument under
Kommissionen/Den Europæiske
Investeringsfond, der har til formål at
fremme adgang til finansiering for små og
mellemstore virksomheder.

Små og mellemstore virksomheder
(SMV'er)

Størrelsesbetegnelse for virksomheder og
andre organisationer, der er baseret på
antallet af ansatte og bestemte
finansielle kriterier. Små virksomheder
har under 50 ansatte og en årlig
omsætning eller en samlet årlig balance
på højst 10 millioner euro. Mellemstore
virksomheder har under 250 ansatte og
en årlig omsætning på højst
50 millioner euro eller en samlet årlig
balance på højst 43 millioner euro.
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Sparsommelighed

At stille ressourcer til rådighed rettidigt, i
den rigtige mængde og kvalitet samt til
den mest fordelagtige pris.

Statistisk stikprøveudtagning

En statistisk baseret stikprøveteknik, der
anvendes i forbindelse med revisionstest
for at give repræsentative resultater.

Statsstøtte

Direkte eller indirekte statslig støtte til en
virksomhed eller organisation, som giver
denne en fordel i forhold til dens
konkurrenter.

Stillingsfortegnelsen

Det maksimale antal disponible stillinger
fordelt på stillingskategori og lønklasse
for en EU-institution eller et EU-organ.

Stort projekt

Et EU-finansieret projekt med samlede
støtteberettigede omkostninger på over
50 millioner euro i en sektor såsom
transport, miljø eller energi.

Støttemodtager

En fysisk eller juridisk person, der
modtager et tilskud eller lån fra EUbudgettet.

Tilførselssats

Procentdel af en godkendt finansiel
forpligtelse, som skal afspejles som en
hensættelse.

Tilskud

En betaling uden tilbagebetalingspligt fra
EU-budgettet til en støttemodtager med
henblik på gennemførelse af et
støtteberettiget projekt eller program.

Toldgab

Forskellen mellem den importtold, der
kan forventes for økonomien som helhed,
og den faktisk opkrævede importtold.

Traditionelle egne indtægter

EU-indtægter hidrørende fra told og
sukkerafgifter.

Traktatbrudssag

En procedure, hvorved Kommissionen
lægger sag an mod en EU-medlemsstat,
som ikke overholder de forpligtelser, der
påhviler den i medfør af EU-retten.

Transaktion

En afholdt udgift eller indkasseret
indtægt, som er registreret i EUregnskabet.
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Tværgående specifikt forbehold

En tværgående form for specifikt BNIforbehold.

Twinning

En mekanisme til kapacitetsopbygning på
specialiserede områder, hvor et organ i et
partnerland modtager støtte fra et
tilsvarende organ i en EU-medlemsstat.

Udbetalingsrate

Den procentdel af de samlede midler i et
finansielt instrument, der er udbetalt til
endelige modtagere.

Udestående punkt vedrørende
traditionelle egne indtægter

Kommissionens forbehold vedrørende
data om traditionelle egne indtægter i en
medlemsstats indtægter.

Uindfriede forpligtelser

Summen af indgåede forpligtelser, som
endnu ikke har resulteret i betalinger.

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (YEI)

Et program, som støtter unge mennesker,
som ikke er under uddannelse eller i
beskæftigelse, i regioner, hvor
ungdomsarbejdsløsheden er over 25 %.

Uregelmæssighed

En overtrædelse af EU-regler (eller
relevante nationale regler) eller
aftalemæssige forpligtelser.

Væsentlighedstærskel

En tærskel for de uregelmæssigheder, der
opdages i en revideret population eller et
regnskab, over hvilken de anses for at
påvirke nøjagtigheden og pålideligheden.

Økonomisk resultat

Angivelsen af regnskabsårets resultat i
EU's konsoliderede regnskab, udtrykt
som differencen mellem indtægterne og
udgifterne.

Årlig kontrolrapport

Et dokument, som medlemsstatens
revisionsmyndighed udarbejder og
sender til Kommissionen som en del af
det pågældende lands årlige
kontrolpakke.

