Revisionsrättens årsrapport för 2020 –
Ordförklaringar
Term

Förklaring

Ackumulerad kvarstående risk

De kostnader som förblir oriktiga i
slutet av en programperiod efter
det att alla korrigerande åtgärder
har vidtagits.

Additionalitet

Principen att EU-finansiering,
särskilt genom ESI-fonderna, ska
komplettera nationella utgifter och
inte ersätta dem.

Allmänna gruppundantagsförordningen

EU-förordning som tillåter vissa
typer av statliga stödåtgärder utan
att kommissionen behöver
underrättas.

Anslag

Belopp som avsatts i en budget för
ett särskilt ändamål. EU-budgeten
innehåller anslag i form av
åtagande- och
betalningsbemyndiganden.

Ansvarsförbindelse

En potentiell betalningsskyldighet
som kan uppstå beroende på
resultatet av en framtida händelse.

Arachne-databasen

Datautvinningsverktyg som tagits
fram av kommissionen för att
stödja de förvaltande
myndigheterna i administrationen
och förvaltningen av ESI-fonderna.

Arbetsdokument från kommissionens
avdelningar

Ett icke bindande
kommissionsdokument som ska
fungera som ett
diskussionsunderlag, antingen
internt eller utanför institutionen.
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Attesterande myndighet

Ett organ som utses av en
medlemsstat för att intyga
riktigheten och
överensstämmelsen hos
utgiftsdeklarationer och attestera
ansökningar om utbetalning.

Attesterande organ

När det gäller jordbruksutgifter en
offentlig eller privat enhet som
utses av medlemsstaten för att
intyga att det ackrediterade
utbetalande organets
årsredovisning är tillförlitlig och att
de underliggande transaktionerna
är lagliga och korrekta.

Avslutande

Ekonomisk reglering av ett EUprogram eller en EU-fond genom
att det utestående saldot betalas
till, eller medel återvinns från, en
medlemsstat eller ett annat
mottagarland.

Avslutande av räkenskaperna

En årlig process genom vilken
kommissionen efter kontroller
godkänner de belopp som
genomförandeorgan och partner
begär ersättning för.

Avsättning

En redovisningsterm för den bästa
uppskattningen av en sannolik
framtida skuld som är oviss vad
gäller förfallodag eller belopp och
som redovisas i balansräkningen.

Avsättningsnivå

Procentandel av en godkänd
finansiell skuld som måste
avspeglas som en avsättning.

Begränsning i revisionsarbetets inriktning och
omfattning

Uppgifter i en granskningsrapport
om de områden där revisorn inte
har kunnat komma fram till en
slutsats och som därför inte
omfattas av revisionsuttalandet.

Beräkningsunderlag för mervärdesskatt

Det sammanlagda värdet av de
varor och tjänster för vilka
mervärdesskatt ska betalas.
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Beslut om associering av de utomeuropeiska
länderna

Beslut om upprättande av ett
partnerskap mellan EU och dess
utomeuropeiska länder och
territorier för att stödja deras
hållbara utveckling och främja EU:s
värderingar och normer.

Bestyrkande

Den metod som används när
revisionssäkerhet tillhandahålls om
finansiell information, andra
uppgifter eller särskilda
påståenden som utarbetats av
revisionsobjektet.

Bestyrkandeuppdrag

En typ av revision som leder till ett
uttalande om granskningsobjektet,
till exempel avseende
tillförlitligheten hos en
uppsättning finansiella rapporter
eller transaktionernas korrekthet.

Betalningsbemyndigande

Ett bemyndigande att göra en
betalning när de aktuella villkoren
har uppfyllts.

Betalningskrav

Ett dokument med krav på att en
fordran ska betalas.

Beviljande av ansvarsfrihet

Ett årligt beslut av
Europaparlamentet om att
slutgiltigt godkänna hur
kommissionen har genomfört en
budget.

Bidrag

Ett icke återbetalningspliktigt stöd
från EU-budgeten till en
stödmottagare för genomförande
av ett stödberättigande projekt
eller program.

BNI-förteckning

Förteckning över förfaranden,
statistik och andra uppgifter som
används för att beräkna BNI.

BNI-reservation

Reservation mot en medlemsstats
beräkning av sina BNI-baserade
egna medel.
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Bruttonationalinkomst (BNI)

Ett standardmått på ett lands
välstånd som grundas på inkomst
från nationella källor och utlandet.

Budgetförordningen

De regler som styr hur EUbudgeten fastställs och används
samt tillhörande processer, såsom
internkontroll, rapportering,
revision och beviljande av
ansvarsfrihet.

Budgetgaranti

Ett åtagande att använda EU:s
budget för att ersätta EIB för
förluster som uppstår om en
stödmottagare inte fullgör sina
skyldigheter inom ramen för Efsi,
till exempel i samband med ett lån.

Budgetmyndigheten

Betecknar Europaparlamentet och
rådet när de utövar sina
beslutsbefogenheter i frågor som
rör EU-budgeten.

Budgetstöd

Direktöverföring, på vissa villkor,
av EU-stöd till ett partnerlands
statskassa.

Cotonouavtalet

Avtal mellan EU, dess
medlemsstater och staterna i
Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet för att främja
ekonomisk, social och kulturell
utveckling, fred och säkerhet samt
en stabil och demokratisk politisk
miljö.

Decentraliserad byrå

Ett oberoende EU-organ som
inrättats på obestämd tid, som ett
expertcentrum, för att utföra
uppgifter som bidrar till
utvecklingen och genomförandet
av en EU-politik.

Delad förvaltning

En metod för att genomföra EUbudgeten där kommissionen, till
skillnad från vid direkt förvaltning,
delegerar genomförandet av
uppgifter till medlemsstaten men
behåller det yttersta ansvaret.
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Det europeiska national- och
regionalräkenskapssystemet

EU:s redovisningsram för att göra
en systematisk och detaljerad
beskrivning av en ekonomi.

Direkt förvaltning

När kommissionen på egen hand
förvaltar en EU-fond eller ett EUprogram, till skillnad från delad
förvaltning eller indirekt
förvaltning.

Direkta kostnader

Kostnader som uppstår för en
stödmottagare och som är
specifikt kopplade till ett EUprojekt eller en EU-åtgärd.

Direktstöd

Stöd, främst arealstöd, som
betalas ut direkt till jordbrukare
inom ramen för Europeiska
garantifonden för jordbruket.

Driftskompatibilitet

Förmågan hos ett system att
kommunicera och fungera
tillsammans med andra system,
bland annat genom datautbyte.

Effekt

De långsiktiga konsekvenserna av
ett avslutat projekt eller program,
vilka kan vara av socioekonomiskt,
miljömässigt eller ekonomiskt slag.

Effektivitet

Det bästa förhållandet mellan de
resurser som används, de
verksamheter som bedrivs och de
mål som uppnås [från förordning
(EU, Euratom) 2018/1046].

Efterhandsutvärdering

En oberoende bedömning av hur
ändamålsenligt, effektivt, enhetligt
och relevant ett avslutat projekt
eller program är och vilket
europeiskt mervärde det ger.

Egna medel

De medel som används för att
finansiera EU-budgeten, varav den
stora merparten är bidrag från
medlemsstaterna.
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Egna medel baserade på
mervärdesskatt/Momsbaserade egna medel

Ett eget EU-medel som består av
en fastställd andel (uttagssats) av
den moms som varje medlemsstat
tar ut.

EIB:s externa utlåningsmandat

Mandat som EU ger EIB för att
delta i lån och lånegarantier i
partnerländer, med en garanti från
EU:s budget.

Ekonomiskt resultat

Årets resultat, såsom det
presenteras i EU:s konsoliderade
årsredovisning, som motsvarar
skillnaden mellan intäkter och
kostnader.

Enhetsbelopp

En betalning som görs i sin helhet,
till skillnad från delbetalningar.

Erasmus+ lånegaranti för masterstudenter

Ett initiativ som drivs av
Europeiska investeringsfonden för
Europeiska kommissionens räkning
och som garanterar lån för studier
på avancerad nivå utomlands,
vilket underlättar för studenter att
finansiera sina studier.

Ettårighet

Budgetprincip som anger att de
anslag som tas upp i budgeten ska
mottas och användas det budgetår
som budgeten avser.

EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika

EU:s förvaltningsfond för att
främja stabilitet i Sahelregionen
(inbegripet Tchadsjöns bäcken),
Afrikas horn och Nordafrika och
bidra till en bättre hantering av
migrationen genom att åtgärda
grundorsakerna till den.

EU:s regelverk

Hela unionsrätten, det vill säga
EU:s fördrag, lagstiftning och andra
rättsakter samt EU-domstolens
rättspraxis.
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EU-13

EU-förvaltningsfond för externa åtgärder

De 13 medlemsstater som har
anslutit sig till Europeiska unionen
sedan 2004 (Bulgarien, Tjeckien,
Estland, Kroatien, Cypern,
Lettland, Litauen, Ungern, Malta,
Polen, Rumänien, Slovenien och
Slovakien).
EU-förvaltad fond som samlar
pengar från flera olika källor för att
finansiera de internationella
insatserna vid nödsituationer eller
pågående kriser, vanligtvis i
utvecklingsländerna.

Europa 2020-strategin

Europeiska unionens tioårsstrategi
som infördes 2010 för att främja
sysselsättning och skapa jobb.

Europeiska fonden för strategiska
investeringar (Efsi)

En mekanism för investeringsstöd
som införts av Europeiska
investeringsbanken (EIB) och
kommissionen, som en del av
investeringsplanen för Europa, för
att mobilisera privata investeringar
i projekt av strategisk betydelse för
EU.

Europeiska garantifonden för jordbruket
(EGFJ)

EU-fond som finansierar direktstöd
till jordbrukare och åtgärder som
reglerar eller stöder
jordbruksmarknaderna.

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

EU-fond som stöder fiskare i
övergången till hållbart fiske och
kustsamhällen i diversifieringen av
deras ekonomier.

Europeiska investeringsfonden (EIF)

En specialist på att tillhandahålla
riskfinansiering för små- och
medelstora företag runtom i
Europa. Ingår i EIB-gruppen.

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (Ejflu)

EU-fond som finansierar EU:s
bidrag till landsbygdsprogram.
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Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

EU-fond som ska stärka den
ekonomiska och sociala
sammanhållningen i EU genom att
finansiera investeringar som
minskar obalanser mellan
regioner.

Europeiska socialfonden (ESF)

EU-fond som ska skapa
utbildnings- och
sysselsättningsmöjligheter och
förbättra situationen för personer
som riskerar fattigdom.

Europeiska struktur- och investeringsfonder
(ESI-fonder)

De fem viktigaste EU-fonderna
som tillsammans stöder den
ekonomiska utvecklingen i EU,
nämligen Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden,
Sammanhållningsfonden,
Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling och
Europeiska havs- och
fiskerifonden.

Fel

Resultatet av en felaktig beräkning
eller en oriktighet som uppstår på
grund av bristande efterlevnad av
krav i lagstiftning och kontrakt.

Finansiell intermediär

En enhet som fungerar som en
länk mellan förvaltaren av medel
inom ett finansieringsinstrument
och slutmottagarna.

Finansiell korrigering

En åtgärd för att skydda budgeten
från oriktigheter eller bedrägerier
genom att medel dras tillbaka eller
återkrävs som kompensation för
felaktiga utbetalningar till EUstödda projekt eller program.

Finansiellt stöd från EU-budgeten i
form av kapitalinvesteringar eller
investeringar i form av kapital
Finansieringsinstrument/finansieringslösningar
likställt med eget kapital, lån eller
garantier eller andra
riskdelningsinstrument.
Fisketryck

Fiskets effekt på fiskpopulationer.
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Flerårig budgetram

EU:s utgiftsplan som fastställer
prioriteringar (baserade på
politiska mål) och tak, under sex
huvudrubriker, för i regel sju år. I
den anges strukturen för de årliga
EU-budgetarna och ett tak för
varje utgiftskategori.

Fokusområde

En prioritering inom
landsbygdsutveckling som
beskriver målen mer detaljerat.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)

Ett instrument som tillhandahåller
ekonomiskt stöd för inrättandet av
hållbar sammanlänkad
infrastruktur inom sektorerna
energi, transport och informationsoch kommunikationsteknik.

Fonden för europeiskt bistånd till dem som
har det sämst ställt (Fead)

EU-fond till stöd för
medlemsstaternas insatser för att
ge de fattigaste i samhället
livsmedel och annat materiellt
bistånd.

Frikopplat [inkomst]stöd

EU-stöd till jordbrukare som inte
är knutet till produktion av en viss
produkt.

Förenklade kostnadsalternativ

Ett sätt att fastställa ett
bidragsbelopp med hjälp av till
exempel standardiserade
enhetskostnader, finansiering till
en schablonsats eller
enhetsbelopp i stället för att utgå
från stödmottagarnas faktiska
kostnader. Syftet är att minska den
administrativa bördan.

Förfinansiering

Ett kontantförskott för att
finansiera specifika aktiviteter
under en viss period.

Förhandlingskapitel

Ett av fokusområdena i EU:s
regelverk i samband med
anslutningsförhandlingar med
kandidatländer.
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Förmedlande organ

En organisation – till exempel ett
nationellt offentligt eller privat
organ, en icke-statlig organisation
eller en decentraliserad EU-byrå –
som utsetts för att förvalta EUfinansiering genom indirekt eller
delad förvaltning.

Förordningen om gemensamma bestämmelser

Förordning som fastställer reglerna
för alla de fem europeiska
struktur- och
investeringsfonderna.

Förslag till ändringsbudget

Ett förslag till ändring av EUbudgeten som kommissionen
lägger fram under
genomförandeperioden.

Förteckning över avvikelser

Dokument där avvikelser från
fastställda kontroller och
förfaranden, inklusive orsaker och
konsekvenser, registreras.

Förvaltande myndighet

Den nationella, regionala eller
lokala (offentliga eller privata)
myndighet som utsetts av en
medlemsstat att förvalta ett EUfinansierat program.

Förvaltningsfonden Bêkou

EU:s förvaltningsfond för stöd till
stabilisering och återuppbyggnad
av Centralafrikanska republiken.

Garantipaket

En uppsättning dokument
avseende ESI-fonderna som varje
medlemsstat lämnar till
kommissionen årligen och som
omfattar räkenskaperna,
sammanfattningen,
kontrollrapporten,
förvaltningsförklaringen och
revisionsuttalandet.

Gemensam ram för riskhantering

Ram för medlemsstaternas
tullkontroller, baserad på utbyte
av riskinformation och riskanalys
mellan tullförvaltningar.
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Gemensam övervaknings- och
utvärderingsram

Reglerna och förfarandena för att
utvärdera hur den gemensamma
jordbrukspolitiken fungerar.

Gemensamma fiskeripolitiken

EU:s ram för förvaltning av fisk och
fiske som syftar till att säkerställa
hållbara fiskbestånd och en stabil
inkomst för fiskarbefolkningen.

Gemensamma jordbrukspolitiken (GJP)

EU:s gemensamma och enhetliga
jordbrukspolitik som omfattar
bidrag och en rad andra åtgärder
som ska garantera
livsmedelssäkerhet, tillförsäkra
EU:s jordbrukare en skälig
levnadsstandard, främja
landsbygdsutveckling och skydda
miljön.

Den del av EU:s utrikespolitik som
Gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
är inriktad på säkerhets- och
(GSFP)
försvarskapacitet.

Gemensamt företag

Ett EU-organ som inrättats
tillsammans med en partner för att
genomföra ett projekt eller en
verksamhet inom området
forskning och teknik.

Genomförandeorgan

En organisation som inrättas och
förvaltas av kommissionen under
en begränsad period för att utföra
specificerade uppgifter med
anknytning till EU-program eller
EU-projekt för dess räkning och
under dess ansvar.

Geospatial stödansökan

Ett onlineverktyg för att lämna in
arealbaserade ansökningar om
jordbruksstöd.

Ginikoefficient

Mått på graden av ojämlikhet i en
statistisk population, till exempel
hur mycket ett lands
förmögenhets- eller
inkomstfördelning avviker från en
helt jämn fördelning.
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God miljöstatus

Kvalitativt mål för havens hälsa,
biologiska mångfald, produktivitet
och långsiktiga hållbarhet.

Horisont 2020

EU:s forsknings- och
innovationsprogram för perioden
2014–2020.

Hypotetisk strategi

Strategi som kommissionen
använder där EU-bidrag till projekt
med flera givare slås ihop med
andra givares bidrag och inte
öronmärks för specifika
utgiftsposter.

Hållbar utveckling

Ett förhållningssätt till utveckling
som tar hänsyn till långsiktiga krav,
till exempel varaktiga resultat,
bevarande av miljön och
naturresurser samt social och
ekonomisk rättvisa.

Hållbart fiske

Fiskemetoder som inte utarmar
fiskbestånd och som minimerar
miljöpåverkan.

Högsta stödintensitet

Det totala stödbelopp som kan
betalas ut till ett
finansieringsområde, uttryckt som
en procentandel av de
stödberättigande kostnaderna.
Den högsta tillåtna stödnivån
varierar mellan program och beror
på faktorer som geografiskt läge.

Indirekt förvaltning

En metod för att genomföra EUbudgeten där kommissionen
anförtror genomförandeuppgifter
åt andra enheter (såsom
tredjeländer och internationella
organisationer).

Indirekta kostnader

Kostnader som uppstår för en
stödmottagare och som inte är
specifikt kopplade till ett EUprojekt eller en EU-åtgärd, till
exempel omkostnader eller andra
administrativa kostnader.
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Input

De ekonomiska, mänskliga,
materiella och administrativa
resurser samt den lagstiftning som
används för att genomföra ett
projekt eller ett program.

Insatsområde

Ett huvudmål för ett operativt
program, uppdelat i en eller flera
investeringsprioriteringar.

Instrumentet för grannskapet,
utvecklingssamarbete och internationellt
samarbete (Europa i världen)

EU-program inom den fleråriga
budgetramen för 2021–2027 som
samlar flera instrument för
finansiering av yttre åtgärder.

Integrerat administrations- och kontrollsystem
(IACS)

En EU-mekanism som
medlemsstaterna använder för att
förvalta och kontrollera
betalningar till jordbrukare inom
den gemensamma
jordbrukspolitiken.

Integrering

Systematiskt beaktande av
specifika prioriteringar (t.ex.
jämställdhet eller klimatskydd) i
allt beslutsfattande och
genomförande.

Internationell termonukleär
experimentreaktor (Iter)

Internationellt forskningsprojekt
som drivs som ett partnerskap
mellan EU och olika länder för att
visa att en fullskalig fusionsreaktor
är vetenskapligt och tekniskt
genomförbar.

Internationella havsforskningsrådet (Ices)

Mellanstatlig
havsforskningsorganisation som
arbetar för att öka och sprida den
vetenskapliga kunskapen om
tillståndet i haven och om hållbart
nyttjande av dem.

Internationella revisionsstandarder (ISA)

Standarder för finansiell revision
som utfärdats av International
Federation of Accountants
(Internationella
revisorsförbundet).
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Interventionslogik

Kopplingarna mellan ett förslags
mål, den planerade inputen och
verksamheten samt de avsedda
resultaten och effekterna.

Intäkter avsatta för särskilda ändamål

Medel som betalas till EUbudgeten (t.ex. böter och
korrigeringar och bidrag från
tredjeland till forskningsprogram)
och som endast kan användas för
ett fastställt syfte.

Jordbrukets faktorinkomst

Inkomst från jordbruksverksamhet,
uppdelad i sina olika beståndsdelar
(mark, arbetskraft och kapital).

Kandidatland

Status som ett land formellt
tilldelas av Europeiska rådet till
följd av landets ansökan om EUmedlemskap.

Kapitalinvestering

Pengar som investeras i ett företag
mot en ägarandel och en andel av
vinsten.

Konfidensintervall

Ett statistiskt mått på precisionen
hos resultatet av
stickprovstagning, som används
när felprocenten ska uppskattas.

Konsekvensbedömning

En analys (på förhand) av de
sannolika effekterna eller (i
efterhand) av de faktiska
effekterna av ett politiskt initiativ
eller en annan åtgärd.

Konsoliderad årsredovisning

De aggregerade räkenskaperna för
alla EU-institutioner, EU-byråer
och EU-organ, som presenteras i
ett enda dokument.

Kontradiktoriskt förfarande

Förfarande där kommissionen
diskuterar resultaten av sina
kontroller med det organ eller den
avdelning som kontrollerats för att
säkerställa att resultaten är
välgrundade.
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Kontroll av överensstämmelse

Den process varigenom
kommissionen kontrollerar
huruvida en medlemsstat korrekt
har använt de jordbruksmedel som
den har tilldelats och skött sina
förvaltnings- och kontrollsystem
på ett ändamålsenligt sätt.

Konvergens

Den process genom vilken de
medlemsstater som vill införa
euron strävar efter att uppfylla
särskilda ekonomiska och rättsliga
kriterier.

Kopplat stöd

EU-stöd till jordbrukare för
produktion av en viss produkt.

Korrekthet/Laglighet och korrekthet

I vilken utsträckning en transaktion
eller verksamhet följer gällande
regler och förordningar och
kontraktsskyldigheter.

Korrigerande kapacitet

Ett mått som kommissionen
använder sig av när den ska
uppskatta storleken på framtida
korrigeringar.

Kritisk prestationsindikator

Ett kvantifierbart mått som visar
prestationen i förhållande till de
viktigaste målen.

Kvantifierbart fel

En klassificering som
revisionsrätten använder när
resultatet av en
transaktionsgranskning
rapporteras och beloppet för en
transaktion som innehåller fel kan
mätas.

Känslig befattning

Ett arbete eller en tjänst som
medför stor självständighet eller
verkställande makt som kan
missbrukas för personliga
ekonomiska eller andra vinster.

Makroekonomiskt stöd

En form av ekonomiskt bistånd
som EU ger till partnerländer som
har problem med sin
betalningsbalans eller budget.
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Marint skyddsområde

Havsområde som enligt lag eller på
annat sätt är avsett för skydd och
bevarande av biologisk mångfald,
naturresurser och
kulturarvsplatser.

Marknadsåtgärd

Offentlig intervention på
jordbruksmarknaderna för att
minska effekterna av prisfall och
strukturella svårigheter genom
sektorspecifikt stöd (t.ex. till frukt
och grönsaker, vin och skolmjölk).

Mellanliggande betalning

En betalning inom ett EU-projekt
eller ett EU-program som görs när
stödmottagaren har nått ett
delmål enligt kontraktet eller
bidragsöverenskommelsen.

Mervärdesskatt (moms)

En indirekt konsumtionsskatt på
produktionen och distributionen
av varor och tillhandahållandet av
tjänster som i slutändan betalas av
slutkonsumenten.

Miljöanpassning

Tillämpning av jordbruksmetoder
som har en gynnsam inverkan på
klimatet och miljön. Används också
ofta som benämning på EU:s
stödordning på området.

Multiplikatoreffekt

När en viss ändring i viss input, till
exempel EU-investeringar eller EUgarantier, ger upphov till en större
ändring i output, till exempel de
totala investeringarna.

MUS (Monetary Unit Sampling, urvalsmetod
med beloppsenheter)

En statistisk urvalsmetod där
sannolikheten för att en viss
transaktion väljs ut står i
proportion till dess storlek.

Nationell samordningscentral

Organ som samordnar
verksamheter mellan
medlemsstaternas
gränsövervakningsmyndigheter
och fungerar som ett nav för deras
informationsutbyte med varandra
och med Frontex.

17

Nationell utvecklingsbank eller
utvecklingsinstitution

Finansinstitut som inrättats av en
regering för att tillhandahålla
finansiering för ekonomisk
utveckling.

Offentlig upphandling

Ett offentligt organs eller en annan
myndighets inköp av
byggentreprenader, varor eller
tjänster genom ett öppet och
konkurrensutsatt förfarande i syfte
att uppnå kvalitet och få valuta för
pengarna.

Omnibusförordningen

En översyn 2018 av
budgetförordningen som innebar
att EU:s finansiella regler och
budgetförvaltning ändrades och
förenklades.

Operativt program

Den grundläggande ramen för
genomförande av EU-finansierade
sammanhållningsprojekt under en
fastställd period, som återspeglar
de prioriteringar och mål som
fastställs i
partnerskapsöverenskommelserna
mellan kommissionen och enskilda
medlemsstater.

Ordningen för grundstöd

En EU-ordning för jordbruket som
innebär att jordbrukare får stöd
utifrån stödberättigande
markareal.

Oriktighet

En överträdelse av EU:s (eller
tillämpliga nationella) regler eller
kontraktsskyldigheter.

Ortofoto

Ett flygfoto som kompenserar för
höjd, lutning och yttopografi för
att harmonisera
avståndsmätningar.

Output

Det som produceras eller uppnås
genom ett projekt, till exempel en
utbildningskurs som hålls eller en
väg som byggs.

18

Paraplyprogram

Ett program inom Europeiska
grannskapsinstrumentet enligt
vilket medel fördelas till flera
länder som uppfyller vissa villkor,
som ett komplement till deras
grundläggande finansiella anslag.

Partnersamverkan

En mekanism för
kapacitetsuppbyggnad på
specialiserade områden,
varigenom ett organ i ett
partnerland får stöd från en
motpart i en EU-medlemsstat.

Partnerskapsöverenskommelse

En överenskommelse mellan
kommissionen och en
medlemsstat eller ett
tredjeland/tredjeländer inom
ramen för ett av EU:s
utgiftsprogram, i vilken exempelvis
strategiska planer,
investeringsprioriteringar eller
handelsvillkor eller villkor för
tillhandahållande av
utvecklingsbistånd fastställs.

Periodiserad redovisning

En redovisningsmetod som
innebär att intäkter bokförs när de
tjänas in och kostnader när de
uppstår, inte när de tas emot
respektive betalas.

Permanent gräsmark

Jordbruksmark som utnyttjas till
att odla gräs eller annat örtartat
foder under minst fem år i sträck.

Personlig skyddsutrustning

Utrustning, till exempel munskydd,
handskar och ögonskydd, som ska
skydda bäraren mot hälso- eller
säkerhetsrisker.

Potentiell kandidat

Land eller territorium som har
klara utsikter till ett framtida EUmedlemskap men som ännu inte
har tilldelats status som
kandidatland.
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Prestation

Ett mått på hur väl EU-finansierade
åtgärder, projekt eller program har
uppfyllt sina mål och ger valuta för
pengarna.

Procentsats för kvarstående fel/Kvarstående
riskprocent/Sammanlagd återstående
felprocent

Den andel av en population som
inte anses korrekt efter det att
hänsyn tagits till effekten av alla
kontrollförfaranden, återvinningar
och korrigeringar.

Procentsats för moms

Procentsats som tillämpas på varje
medlemsstats beräkningsunderlag
för mervärdesskatt för att beräkna
de momsbaserade egna medlen.

Program

Det sätt på vilket specifika EUpolitiska mål uppnås, i allmänhet
genom medfinansierade projekt.

Program för landsbygdsutveckling

En samling nationella eller
regionala fleråriga mål och
åtgärder som godkänts av
kommissionen för genomförandet
av EU:s
landsbygdsutvecklingspolitik.

Programförklaring

Motivering avseende de
driftsanslag som kommissionen
begär för varje utgiftsprogram i
förslaget till årlig budget, baserat
på genomförandet tidigare år och
mätt genom indikatorer.

Programkostnadsförslag

Ett dokument, upprättat av ett
partnerland och godkänt av
Europeiska kommissionen, som
anger det samarbete eller
utvecklingsarbete som ska
genomföras och vilka finansiella
resurser, personalresurser och
materiella resurser som behövs.

Programländer (Erasmus+)

EU:s medlemsstater,
Nordmakedonien, Island,
Liechtenstein, Norge, Serbien och
Turkiet.
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Programmyndigheter

Samlingsbegrepp för förvaltande
myndigheter, attesterande
myndigheter och
revisionsmyndigheter inom
sammanhållningspolitiken.

Programperiod

Den period inom vilken ett EUutgiftsprogram planeras och
genomförs.

Regelefterlevnadsrevision

Revision för att fastställa, genom
insamling av bevis, om en
verksamhet uppfyller tillämpliga
regler och föreskrifter och
villkoren i kontrakt eller
överenskommelser.

Reglering

Betalning av det utestående saldot
till eller återvinning av medel från
en medlemsstat för att avsluta ett
EU-program.

Representativ felprocent

En statistisk uppskattning av felet i
en population, baserad på
granskning av ett representativt
urval av transaktioner i den
populationen.

Representativt statistiskt urval

Tillämpning av statistiska tekniker
för att göra ett urval som speglar
egenskaperna hos den population
som urvalet har gjorts från.

Reservation

Brist som generaldirektörer
signalerar i den revisionsförklaring
som de lämnar i en årlig
verksamhetsrapport.

Reservation avseende moms

Reservation mot en medlemsstats
beräkning av sina momsbaserade
egna medel.

Resultat

Den omedelbara effekten av ett
projekt eller program sedan det
avslutats, till exempel förbättrad
anställbarhet för kursdeltagare
eller förbättrad tillgänglighet efter
bygget av en ny väg.
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Resultatindikator

En mätbar variabel som ger
information som kan användas till
att bedöma de omedelbara
effekterna på målpopulationen av
de projekt som fått stöd.

Resultatreserv

Ett belopp i budgeten som har
anslagits till utgifter inom de
europeiska struktur- och
investeringsfonderna och som
hålls inne tills vissa mål har
uppnåtts.

Revisionsförklaring

Förklaring från en generaldirektör
vid kommissionen, i en årlig
verksamhetsrapport, om
räkenskapernas fullständighet och
korrekthet, lagligheten och
korrektheten i de transaktioner
som ligger till grund för
räkenskaperna, de interna
kontrollsystemens funktion och
efterlevnaden av principerna för
en sund ekonomisk förvaltning.

Revisionsförklaring (SoA/DAS)

En förklaring som offentliggörs i
revisionsrättens årsrapport med
revisionsrättens revisionsuttalande
om EU-räkenskapernas
tillförlitlighet och de underliggande
transaktionernas korrekthet.

Revisionsmyndighet

Oberoende nationell enhet som
ansvarar för granskningen av
systemen och transaktionerna
inom ett EU-utgiftsprogram.

Rörlighet i utbildningssyfte

Studier eller utbildning i ett annat
land.

Sammanhållningsfonden (SF)

En EU-fond som syftar till att
minska ekonomiska och sociala
skillnader i EU genom att
finansiera investeringar i
medlemsstater där
bruttonationalinkomsten per
invånare är mindre än 90 % av
genomsnittet i EU.
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Sammanhållningsland

En EU-medlemsstat som är
berättigad till stöd från
Sammanhållningsfonden.

Samordningskommittén för de europeiska
struktur- och investeringsfonderna

Kommitté vid kommissionen med
uppdrag att diskutera
genomförandet av de förordningar
som reglerar de europeiska
struktur- och
investeringsfonderna.

Samråd mellan tjänsteavdelningar

Ett formellt förfarande där en
kommissionsavdelning ber andra
avdelningar om råd eller
synpunkter på ett förslag.

Slutmottagare/mottagare

En fysisk eller juridisk person som
får ett bidrag eller lån från EU:s
budget eller som i slutändan drar
nytta av en EU-finansierad
aktivitet.

SMF-initiativet

Ett gemensamt
finansieringsinstrument från
kommissionen och Europeiska
investeringsfonden som ska
underlätta tillgången till
finansiering för små och
medelstora företag.

Små och medelstora företag (SMF)

En definition av storleken på
företag och andra organisationer
som bygger på antal anställda och
vissa ekonomiska kriterier. Små
företag har färre än 50 anställda
och en årsomsättning eller
balansomslutning som inte
överstiger 10 miljoner euro.
Medelstora företag har färre än
250 anställda, en årsomsättning på
högst 50 miljoner euro eller en
balansomslutning på högst
43 miljoner euro.

Sparsamhet

Resurser ska göras tillgängliga i
rätt tid och vara av den kvantitet
och kvalitet som behövs samt
ställas till förfogande till lägsta
möjliga kostnad.
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Statistiskt urval

En statistiskt grundad urvalsteknik
som används vid granskning för att
få representativa resultat.

Statligt stöd

Direkt eller indirekt statligt stöd till
ett företag eller en organisation
som ger företaget eller
organisationen en fördel i
förhållande till dess konkurrenter.

Statligt stöd av mindre betydelse

Statligt stöd upp till ett visst
belopp som inte måste godkännas
av kommissionen.

Stödmottagare

En fysisk eller juridisk person som
får ett bidrag eller lån från EU:s
budget.

Stödrättighet

En överförbar rätt som berättigar
en aktiv jordbrukare till EU-stöd
när den redovisas tillsammans
med stödberättigande
jordbruksmark.

Större projekt

Ett EU-finansierat projekt med en
total stödberättigande kostnad på
över 50 miljoner euro i till exempel
transport-, miljö- eller
energisektorn.

Subjektiv stickprovstagning

Till skillnad från statistiskt urval ett
förfarande där revisorn utifrån sitt
omdöme väljer ut poster från en
population för granskning i syfte
att uppfylla förutbestämda
kriterier.

Sund ekonomisk förvaltning

Förvaltning av resurser i
överensstämmelse med
principerna om sparsamhet,
effektivitet och ändamålsenlighet.

Sysselsättningsinitiativet för ungdomar

Ett EU-program som syftar till att
stödja unga människor som varken
arbetar eller studerar i regioner
där ungdomsarbetslösheten
överstiger 25 %.
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System för enhetlig arealersättning

Ett arealrelaterat system för
jordbruksstöd som tillämpas i tio
medlemsstater under en
övergångsperiod, inom vilket
jordbrukare får ett
standardstödbelopp per hektar.
Övriga medlemsstater tillämpar
ordningen för grundstöd.

System för identifiering av jordbruksskiften
(LPIS)

En databas över jordbruksmark i
medlemsstaterna som används vid
utbetalning av direktstöd inom den
gemensamma jordbrukspolitiken
och vid kontroller av att
jordbrukarnas
betalningsansökningar uppfyller
stödvillkoren.

Tillbakadragande

När kommissionen låter ett
outnyttjat åtagande helt eller
delvis förfalla.

Tjänsteförteckning

Det högsta antalet tillgängliga
tjänster per tjänstekategori och
lönegrad vid en EU-institution eller
ett EU-organ.

Total tillåten fångstmängd

Den största kvantitet fisk som får
fångas ur ett fiskbestånd varje år
enligt den gemensamma
fiskeripolitiken.

Traditionella egna medel

EU:s inkomster som uppbärs
genom tullar och sockeravgifter.

Transaktion

En transaktion som bokförts i EU:s
räkenskaper, till exempel en
betalning som gjorts eller en intäkt
som erhållits.

Transeuropeiska nät (TEN)

Nätverk av gränsöverskridande
transport-, energi- och
telekommunikationsinfrastruktur
som inrättats för att stödja och
förbättra den inre marknadens
funktion genom att underlätta den
fria rörligheten för personer, varor
och tjänster.
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Tullgap

Skillnaden mellan den importtull
som kunde förväntas för ekonomin
som helhet och den importtull som
faktiskt uppbärs.

Tullkontroller efter frigörande

Tullkontroller som görs efter det
att varor har frigjorts av
tullmyndigheterna.

Tvärvillkor

En mekanism som innebär att
stödet till jordbrukare är beroende
av att de uppfyller krav i fråga om
miljö, livsmedelssäkerhet,
djurhälsa och djurskydd samt
markförvaltning.

Unionens tullkodex

EU:s viktigaste tullagstiftning.

Uppskattad felnivå

En statistisk uppskattning av
felnivån i en population, baserad
på granskning av ett representativt
urval av transaktioner.

Upptäcktsrisk

Risken för att ett fel eller en brist
inte upptäcks i samband med
revisionsåtgärder.

Utanordnare

En person som ansvarar för att
verkställa ett EU-organs inkomster
och utgifter.

Utbetalande organ

Ett organ som utses av en
medlemsstat för att administrera
EU:s jordbruksutgifter.

Utbetalningsgrad

Den andel av ett
finansieringsinstruments totala
medel som betalats ut till
slutmottagare.

Utestående åtaganden

Summan av gjorda åtaganden som
ännu inte har omvandlats till
betalningar.

Utkast

Oönskad fisk som kastas överbord.

Utnyttjande

Den omfattning, ofta uttryckt i
procent, i vilken EU-medel som
fördelats till medlemsstater har
gått till stödberättigande projekt.
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Utomeuropeiska länder och territorier (ULT)

Länder och territorier som inte är
med i EU men som är
konstitutionellt knutna till tre av
EU:s medlemsstater (Danmark,
Frankrike och Nederländerna).

Utträngningseffekt

Ekonomisk effekt som innebär att
ökade offentliga utgifter leder till
minskade privata investeringar.

Verifieringskedja

Registrering av datarörelser inom
ett redovisningssystem eller ett
administrativt system som gör att
enskilda transaktioner kan spåras.

Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska
kommittén för fiskerinäringen (STECF)

Expertorgan som inrättats av
kommissionen för att bistå med
genomförandet av den
gemensamma fiskeripolitiken.

Vidarebosättning

Överföring av flyktingar från ett
land där de har sökt asyl till ett
annat land som har gått med på
att ta emot dem och i slutändan
bevilja dem uppehållstillstånd.

Väsentlighetsgräns

En gräns över vilken oriktigheter
som upptäcks i en granskad
population eller uppsättning
finansiella rapporter anses påverka
riktigheten och tillförlitligheten.

Yttre gräns

En gräns, inklusive flygplatser och
havs-, insjö- eller flodhamnar,
mellan en EU-medlemsstat och ett
land utanför EU.

Yttre åtgärder

EU:s åtgärder för att ge bistånd till
och utveckla förbindelserna med
länder utanför EU, bland annat
genom multilaterala
överenskommelser, och med
regionala eller globala
organisationer.
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Årlig förvaltnings- och resultatrapport

En rapport som kommissionen
varje år sammanställer om sin
förvaltning av EU:s budget och de
resultat som uppnåtts, med en
sammanfattning av
generaldirektoratens och
genomförandeorganens årliga
verksamhetsrapporter.

Årlig kontrollrapport

Dokument som utarbetas av en
medlemsstats revisionsmyndighet
och överlämnas till kommissionen
som en del av det landets årliga
garantipaket.

Årlig verksamhetsrapport

Rapport som utarbetas av varje
generaldirektorat vid
kommissionen och varje EUinstitution och EU-organ med
uppgifter om hur man har
presterat i förhållande till sina mål
och hur man har använt sina
finansiella resurser och
personalresurser.

Åtagande

Ett belopp som öronmärkts i
budgeten för att finansiera en
särskild utgiftspost, till exempel ett
kontrakt eller en
bidragsöverenskommelse. Ett
åtagande kräver att det finns ett
underliggande
åtagandebemyndigande.

Åtagande om miljö- och klimatvänligt jordbruk

En åtgärd som ingår i en
uppsättning valfria metoder som
går längre än de vanliga
miljökraven och ger jordbrukare
rätt till stöd från EU-budgeten.

Åtagandebemyndigande

Ett årligt tak för de belopp som
finns tillgängliga i EU-budgeten för
särskilda utgiftsposter.
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Återbetalningsbar moms

Den moms som beskattningsbara
personer kan dra av från den
moms som ska betalas till
skattemyndigheterna på grund av
att de redan har betalat detta
belopp på sina egna inköp av varor
och tjänster.

Ändamålsenlighet

Den omfattning i vilken
eftersträvade mål uppnås genom
de verksamheter som bedrivs.

Öppen punkt avseende traditionella egna
medel

Kommissionens reservation mot
uppgifter om traditionella egna
medel i medlemsstaternas
intäktsredovisning.

Överenskommelse om medverkan

En överenskommelse mellan
kommissionen och en organisation
som genomför åtgärder inom
ramen för direkt förvaltning och
som har visat prov på en förmåga
att förvalta medel som är i paritet
med kommissionens förmåga.

Överenskommelse om medverkan

En överenskommelse som ingås
med personer eller enheter på
vissa politikområden om
användningen av EU-medel inom
ramen för indirekt förvaltning.

Överföring mellan budgetår

Överföring, på vissa villkor, av
outnyttjade budgetanslag från ett
budgetår till nästa.

Övergripande reservation

En särskild typ av övergripande
BNI-reservation.

Övergångsfacilitet

Ett instrument som säkerställer
finansieringskontinuitet mellan
olika EU-finansieringssystem.

Översikt över programmens resultat

Bilaga till den årliga förvaltningsoch resultatrapporten med en
sammanfattning av alla
programförklaringar, inbegripet ett
urval av programindikatorer.
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Överträdelseförfarande

Ett förfarande som innebär att
kommissionen vidtar åtgärder mot
en EU-medlemsstat som inte
uppfyller sina skyldigheter enligt
EU-rätten.

