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ORDFÖRKLARINGAR TILL REVISIONSRÄTTENS ÅRSRAPPORT 

Inledning 

Här förklaras tekniska termer som används i rapporten på ett tydligt och enkelt sätt för 
läsarna. För officiella legaldefinitioner hänvisas till de relevanta lagtexterna. 

Mer detaljerade definitioner och förklaringar när det gäller EU-institutionerna och EU:s 
lagstiftning, räkenskaper och politik finns här: 

- På Publikationsbyråns webbplats: 

http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary.html 

- På kommissionens generaldirektorats webbplatser, till exempel följande: 

http://ec.europa.eu/budget/explained/glossary/glossary_en.cfm 

https://ec.europa.eu/agriculture/glossary_en 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/reference_term
s.html 

A  

Anslag: 

Ett belopp som godkänts för ett visst syfte i budgeten. 

Attesterande myndighet: 

En enhet som kontrollerar de kostnader som redovisas av förvaltningsmyndigheter och 
verifierar att de är lagliga och korrekta och därefter intygar för kommissionen att de är det. 

Attesterande organ: 

Jordbrukssektorns motsvarighet till revisionsmyndighet och en offentlig eller privat enhet 
som utsetts av medlemsstaterna för att intyga att det ackrediterade utbetalande organets 
årsräkenskaper är sanningsenliga, fullständiga och korrekta. 

Avsättning: 

Inom redovisning en skuld som är oviss vad gäller förfallodag eller belopp och som redovisas 
i balansräkningen. 

http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html�
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B 

Beslut om överensstämmelse: 

Ett formellt kommissionsbeslut som kvantifierar de belopp som medlemsstaterna måste 
återbetala efter en kontroll av överensstämmelse. 

Beviljande av ansvarsfrihet: 

Europaparlamentets beslut, på grundval av rådets rekommendation och revisionsrättens 
årsrapport och revisionsförklaring, om att bevilja kommissionen ansvarsfrihet för 
förvaltningen av en viss budget och avsluta budgeten. 

Bidrag: 

Direkta ekonomiska bidrag från budgeten för att finansiera åtgärder som ska hjälpa till att 
genomföra en viss del av en EU-politik eller stödja ett organ som strävar efter att uppfylla 
mål av allmänt europeiskt intresse eller som ingår i EU:s politik. 

Bruttonationalinkomst (BNI): 

Summan av alla inkomster som enheterna i en ekonomi har under en viss period. BNI 
används för att fastställa den övre gränsen för EU:s betalningar ett visst år: de får inte 
överstiga 1,20 % av EU:s BNI. En medlemsstats bidrag till EU:s intäkter bestäms till stor del av 
dess BNI som andel av summan av alla BNI i EU. 

Budgetförordningen: 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 
2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget. Budgetförordningen är den 
viktigaste referenspunkten för de principer och förfaranden som styr upprättandet och 
genomförandet av EU:s budget och kontrollen av EU:s finanser. 

Budgetmyndigheten: 

De institutioner som har behörighet att fastställa budgeten, det vill säga Europaparlamentet 
och rådet. 

Budgetstöd: 

Ett sätt att ge utvecklingsbistånd (rubrik 4 i den fleråriga budgetramen – Europa i världen 
och EUF). Det inbegriper betalningar till ett partnerlands statskassa, en resultatbedömning, 
kapacitetsuppbyggnad och en dialog med partnerlandet. Kommissionen skiljer mellan 
följande tre typer av budgetstöd: Kontrakt om utveckling och god styrning, om 
sektorreformer och om statsbyggande. 
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C 

D 

Delad förvaltning: 

En metod för att genomföra EU-budgeten där kommissionen, till skillnad från vid direkt 
förvaltning, delegerar genomförandet av uppgifter till medlemsstaterna men behåller det 
yttersta ansvaret. Medlemsstaterna kanaliserar medel till stödmottagare och 
(slut)mottagare (via utbetalande organ när det gäller jordbruks- och landsbygdsutveckling 
och via förvaltningsmyndigheter när det gäller andra betalningar inom delad förvaltning). 
Medlemsstaterna har det primära ansvaret för att upprätta ett förvaltnings- och 
kontrollsystem som uppfyller kraven i förordningarna och se till att det fungerar 
ändamålsenligt och förebygger, upptäcker och korrigerar oegentligheter. 

Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP): 

En mekanism som skapades 1962 för att bland annat garantera tryggad 
livsmedelsförsörjning och samtidigt tillförsäkra EU:s jordbrukare en skälig levnadsstandard. 
Stora reformer av GJP genomfördes 1992, 2003 och 2013. 

Den statistiska urvalsmetoden MUS (Monetary Unit Sampling, urvalsmetod med 
beloppsenheter): 

En statistisk urvalsmetod där varje använd euro har lika stor chans att väljas ut för 
granskning. Vad beträffar transaktioner garanterar MUS att sannolikheten för att en 
transaktion väljs ut står i proportion till dess storlek. MUS statistiska karaktär gör att 
resultaten kan extrapoleras från urvalet till hela populationen. 

Direkt förvaltning: 

När kommissionen själv direkt förvaltar en fond eller ett program (väljer kontraktspart, 
tilldelar kontrakt, överför medel, övervakar verksamhet etc.), till skillnad från delad 
förvaltning. 

Direktstöd: 

Inkomststöd till jordbrukare i enlighet med den gemensamma jordbrukspolitiken, bland 
annat kopplat stöd och frikopplat arealstöd. 

E 

Effekt: 

Vid resultatbedömning: de långsiktiga socioekonomiska konsekvenser som kan iakttas en 
viss tid efter det att ett projekt eller program har avslutats. 
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Effektivitet: 

I vilken utsträckning projekt eller program följer principerna för en sund ekonomisk 
förvaltning. 

Egna medel: 

Inkomster i EU-budgeten i enlighet med fördragen, relevant genomförandelagstiftning och 
den årliga budgeten. Tullavgifter är den mest betydande källan till ”traditionella ” egna 
medel. Det finns även egna medel som baseras på moms respektive BNI. 

Ekonomiskt resultat: 

Skillnaden, i EU:s konsoliderade årsredovisning, mellan de totala intäkterna och de totala 
kostnaderna. Syftet med detta ”periodiserade” resultat är att presentera de finansiella 
effekterna av händelser på räkenskaperna för det berörda året. Det ekonomiska resultatet 
skiljer sig därför från budgetutfallet som presenterar skillnaden mellan inkomster (likvida 
medel som mottagits) och gjorda betalningar. 

EU:s konsoliderade årsredovisning: 

De aggregerade räkenskaperna för alla EU-institutioner och EU-byråer som presenteras av 
kommissionen i ett enda sammanfattande dokument, med undantag av belopp som de har 
betalat eller är skyldiga varandra. 

Europa 2020-strategin: 

Europeiska unionens tioåriga strategi för sysselsättning och tillväxt som lanserades 2010 för 
att skapa förutsättningar för en smart och hållbar tillväxt för alla. 

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi): 

En mekanism för investeringsstöd, baserad på en förordning från Europaparlamentet och 
rådet, som genomförs genom ett avtal mellan EIB och Europeiska kommissionen om att 
mobilisera finansiering av strategiska projekt runtom i EU. 

Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder): 

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och 
fiskerifonden, som fördes samman i den fleråriga budgetramen för 2014–2020 och fick 
gemensamma regler (förordning (EU) nr 1303/2013 – förordningen om gemensamma 
bestämmelser). För närvarande står dessa fem fonder med delad förvaltning tillsammans för 
över hälften av EU:s utgifter. Deras övergripande mål är att minska de regionala obalanserna 
i EU. 
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Eventualförpliktelse: 

Inom redovisning är detta en möjlig förpliktelse som beror på resultatet av en osäker 
framtida händelse. Den redovisas i bokföringen om den är sannolik och en rimlig 
uppskattning av beloppet för den kan göras. 

F 

Fel: 

En oriktighet som uppstår på grund av bristande efterlevnad av krav i lagstiftning och 
kontrakt. 

Finansieringsinstrument: 

En form av ekonomiskt stöd från EU-budgeten (tidigare kallat finansieringstekniskt 
instrument) som får utformas som ”kapitalinvesteringar, lån eller garantier eller 
investeringar i form av kapital likställt med eget kapital eller andra riskbärande instrument” 
(se artikel 2 p i budgetförordningen). Jämfört med bidrag är finansieringsinstrumentens 
största fördelar deras potential att mobilisera ytterligare kapital och möjligheten att 
återanvända finansiering, så kallad revolverande finansiering. 

Flerårig budgetram: 

EU:s långsiktiga utgiftsplan. I den fleråriga budgetramen fastställs utgiftsprioriteringar och 
maxbelopp som EU får använda på särskilda områden under en fastställd period på flera år. 
Den nuvarande fleråriga budgetramen omfattar åren 2014–2020 och de två föregående 
2007–2013 och 2000–2006. Den fleråriga budgetramen är indelad i sex delar eller rubriker. 

Frikopplat stöd: 

Stöd som inte är kopplat till produktion av en viss jordbruksprodukt. 

Förenklade kostnadsalternativ: 

Ett sätt att beräkna bidragsbelopp oberoende av de faktiska kostnaderna. De viktigaste 
formerna av förenklade kostnader är standardiserade enhetskostnader, finansiering till en 
schablonsats (beräknad som en procentandel av andra kategorier av stödberättigande 
kostnader) och enhetsbelopp (kopplade till viss output eller vissa resultat). 

Förslag till ändringsbudget: 

Förslag som kommissionen lägger fram för att ändra vissa aspekter av den antagna budgeten 
för det berörda året. 
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Förslaget till omnibusförordning: 

Ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för EU:s 
allmänna budget och om ändringar av reglerna för EU:s olika utgiftsområden. Ett 
kommissionsdokument (COM(2016) 605 final) som syftar till att ändra och förenkla många 
förordningar som för närvarande gäller för de europeiska struktur- och investeringsfonderna. 

Förvaltningsmyndighet: 

Den nationella, regionala eller lokala offentliga (eller privata) myndighet som utsetts av en 
medlemsstat att förvalta ett operativt program. I dess uppgifter ingår att välja ut vilka 
projekt som ska finansieras, övervaka hur de genomförs och rapportera till kommissionen 
om finansiella aspekter och uppnådda resultat. Förvaltningsmyndigheten beslutar också om 
finansiella korrigeringar för stödmottagare efter revisioner som utförts av kommissionen, 
Europeiska revisionsrätten eller en myndighet i en medlemsstat (t.ex. revisionsmyndigheter). 

G 

H 

Halvtidsöversyn: 

En översyn av de viktigaste aspekterna av genomförandet efter halva tiden av den fleråriga 
budgetramen, där hänsyn tas till den ekonomiska situationen vid tidpunkten för översynen 
och de ekonomiska utsikterna (den senaste offentliggjordes 2016). 

I 

Indirekta kostnader: 

Kostnader, även kallade omkostnader, som bidrar till ett EU-projekt eller en EU-åtgärd men 
också till andra aktiviteter som en stödmottagare genomför. Dessa kostnader är inte direkt 
kopplade till eller går inte att direkt hänföra till EU-projektet eller EU-åtgärden. De fördelas i 
stället på stödmottagarens olika aktiviteter med hjälp av olika parametrar (kostnadsdrivare). 

Inkomster avsatta för särskilda ändamål: 

Inkomster som på grund av sitt ursprung har avsatts för en viss utgift (t.ex. bidrag från 
medlemsstater eller tredjeländer till vissa forskningsprogram). Detta är ett undantag från 
budgetprincipen att de totala inkomsterna ska täcka de totala utgifterna. 

Input: 

Vid resultatbedömning: de ekonomiska, mänskliga, materiella och organisatoriska medel 
samt den lagstiftning som behövs för att genomföra en politik, ett projekt eller ett program. 



7 

Integrerat administrations- och kontrollsystem (IACS): 

Ett system som används av medlemsstaterna för att förvalta och kontrollera betalningar till 
jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Det består av databaser som lagrar 
uppgifter om jordbrukare, stödansökningar, djur och stödrättigheter och av LPIS-databasen. 

Interventionslogik: 

Begreppsram som visar hur bedömda behov och eftersträvade mål hänger samman med de 
EU-åtgärder som vidtas och deras förväntade resultat. 

Investeringar i eget kapital: 

När ett företag tillhandahålls kapital som investeras direkt eller indirekt i utbyte mot 
ägarskap av eller delägarskap i företaget. Investeraren kan även få visst inflytande över 
driften av företaget samt andel av företagets vinster. Investerare återvinner sin investering i 
eget kapital först då de säljer sin andel eller då företagets (netto)tillgångar avvecklas. Kallas 
även tillskott av eget kapital. 

J 

K 

Konfidens(intervall): 

Den faktiska felnivån går bara att få fram om alla transaktioner granskas. Med hjälp av en 
urvalsbaserad metod beräknar vi i stället ett konfidensintervall på 95 %, vilket innebär att vi 
anser att den faktiska felnivån med 95 % sannolikhet ligger i det intervallet. 

Kopplat stöd: 

Stöd som är kopplat till produktion av en viss jordbruksprodukt. 

Korrekthet: 

I vilken utsträckning transaktioner har genomförts i överensstämmelse med tillämpliga lagar 
och kontrakt. 

Korrigeringskapacitet: 

Belopp som överträdelser av bestämmelser i lagstiftning och kontrakt uppskattats till och 
som identifierats och korrigerats av det behöriga generaldirektoratet vid kommissionen eller 
de behöriga myndigheterna efter det att utbetalningen godkänts. Termen avser också den 
förmåga som en myndighet i medlemsstaten eller ett generaldirektorat vid kommissionen 
har att identifiera och korrigera oriktiga utgifter. 
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Kvarstående fel-/riskprocent: 

Den återstående andel av kostnaderna som inte är laglig och korrekt efter det att alla 
korrigerande åtgärder har beaktats. Termerna ”risk” och ”fel” används synonymt men på 
olika utgiftsområden. 

L 

M 

Marknadsåtgärd: 

Offentlig intervention på jordbruksmarknaderna för att minska effekterna av prisfall och 
komma till rätta med strukturella svårigheter på marknaden samt sektorspecifikt stöd (t.ex. 
till frukt och grönsaker, vin och program i skolor). 

Mellanliggande betalning: 

En betalning som görs av EU till en stödmottagare, baserat på ett ersättningsanspråk, innan 
ett projekt eller en åtgärd har slutförts. I allmänhet görs mellanliggande betalningar om 
tillräckliga framsteg har gjorts i projektet eller åtgärden i enlighet med vad som anges i 
kontraktet eller bidragsöverenskommelsen. 

Miljöanpassning: 

En ordning för direktstöd som infördes vid reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 
2013 för att främja miljövänliga jordbruksmetoder. Jordbrukare som får direktstöd inom 
ordningen för grundstöd eller systemet för enhetlig arealersättning måste diversifiera sina 
grödor, bibehålla befintlig permanent gräsmark och fastställa ”områden med ekologiskt 
fokus”. Om dessa villkor uppfylls kan de också få miljöanpassningsstöd. 

Mottagare: 

Term som används i budgetförordningen om en fysisk eller juridisk person som får ett lån 
eller en garanti från eller en investering genom ett EU-finansierat finansieringsinstrument. 
Termen används också om en fysisk eller juridisk person som inte egentligen får något bidrag 
men som ändå drar nytta av en viss EU-finansierad aktivitet, till exempel en person som får 
utbildning via en EU-finansierad kurs eller en deltagare i ett sysselsättningsinitiativ (se även 
stödmottagare). 

N 

O 

Offentlig upphandling: 

Den process genom vilken EU:s, nationella, regionala och lokala offentliga myndigheter, eller 
offentligrättsliga organ, köper produkter, tjänster och byggentreprenader. Privata företag 
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ska också följa reglerna och/eller principerna för offentlig upphandling när de gör 
upphandlingar som till största delen finansieras med offentliga medel. 

Operativt program: 

Ett av kommissionen godkänt program för investeringar som finansieras av EU och 
genomförs av en medlemsstat. Det består av en sammanhängande uppsättning 
prioriteringar som omfattar åtgärder inom vilka projekt ska medfinansieras under den tid 
den sjuåriga fleråriga budgetramen varar. 

Ordningen för grundstöd: 

Denna ordning ersatte det samlade gårdsstödet och trädde i kraft 2015, efter reformen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken 2013. Den bygger på utbetalningar baserade på 
stödrättigheter som tilldelats för stödberättigande mark som den sökande redovisade 2015. 
Varje stödrättighet som aktiveras tillsammans med en hektar stödberättigande mark ger ett 
grundstöd motsvarande det värde som anges i stödrättigheten. Ordningen för grundstöd 
tillämpas i 18 medlemsstater, och 2016 var det första året som utbetalningar gjordes på 
grundval av dessa nya regler. 

Oriktighet: 

En handling eller försummelse som leder till bristande efterlevnad av EU:s (eller andra 
tillämpliga) regler och som har en potentiellt negativ effekt på EU:s ekonomiska intressen. 
Oriktigheter kan vara ett resultat av rena misstag som begåtts av stödmottagare eller av de 
myndigheter som ansvarar för att göra betalningar. En avsiktlig oriktighet kan utgöra en 
oegentlighet. 
(se även fel) 

Output: 

Vid resultatbedömning är detta något som produceras eller uppnås med de resurser som 
tilldelats ett projekt eller ett program (t.ex. utbildning för arbetslösa ungdomar eller antal 
avloppsreningsverk eller antal kilometer väg som har byggts). 

P 

Partnerskapsöverenskommelser: 

Överenskommelser mellan kommissionen och respektive medlemsstat som ska säkerställa 
att medel används i enlighet med Europa 2020-strategin. 

Permanent gräsmark: 

Mark som utnyttjas till att odla gräs eller annat örtartat foder (insått eller självsått) under 
minst fem år i sträck och som inte ingår i växtföljden på jordbruksföretaget. 
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Programkostnadsförslag: 

Ett dokument som upprättas av ett partnerland och godkänns av Europeiska kommissionen 
och som innehåller ett arbetsprogram. Det anger vilka aktiviteter som ska genomföras, vilka 
ekonomiska, personella och materiella resurser som krävs för det och vilka förfaranden som 
ska följas. 

Programperiod: 

Den fleråriga ram inom vilken utgifter planeras och genomförs. En programperiod kan 
sträcka sig långt utöver den aktuella fleråriga budgetramen och den rubrik under vilken 
medel används. Det beror framför allt på de regler som styr de slutliga räkenskaperna och 
avslutandet av operativa program. Till exempel löper det sista räkenskapsåret för jordbruks- 
och sammanhållningsprogram 2014–2020 ut i mitten av 2024. 

Q 

R 

Reservation: 

Inom ramen för den årliga verksamhetsrapporten utfärdar en generaldirektör en reservation 
om han eller hon antingen inte kan bekräfta korrektheten i en betydande del av 
generaldirektoratets betalningar eller om följderna för kommissionens rykte är potentiellt 
allvarliga. 

Resultat: 

Vid resultatbedömning den mätbara, omedelbara effekten av ett projekt eller program. 

Revisionsförklaring: 

En förklaring som Europeiska revisionsrätten avger varje år till Europaparlamentet och rådet. 
Den innehåller revisionsrättens revisionsuttalande om tillförlitligheten i räkenskaperna över 
EU:s samtliga intäkter och kostnader och de underliggande transaktionernas laglighet och 
korrekthet. Kallas även ”DAS” efter den franska benämningen ”Déclaration d’assurance”. 

Revisionsmyndighet: 

En enhet, till exempel en avdelning vid en delstatsregerings kansli eller ett 
finansministerium, som utför systemgranskningar och revisioner av transaktionerna inom ett 
operativt program och rapporterar resultaten till de berörda förvaltningsmyndigheterna och 
attesterande myndigheterna. Den lägger fram en årlig rapport för kommissionen med en 
förklaring om huruvida förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar väl och, således, om de 
attesterade utgifterna är lagliga och korrekta. Myndigheten måste fungera fristående i 
förhållande till de myndigheter som förvaltar medlen. 
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S 

Slutmottagare: 

Se mottagare. 

Statligt stöd: 

Alla former av direkt eller indirekt ekonomiskt stöd som nationella offentliga myndigheter 
beviljar företag och som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna 
vissa företag eller viss produktion. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
förbjuder i allmänhet statligt stöd på den gemensamma marknaden om det inte är 
vederbörligen motiverat. EU:s regler om statligt stöd klargör när stöd anses snedvrida (eller 
riskerar att snedvrida) konkurrensen. Kommissionen har exklusiv behörighet att bedöma om 
statligt stöd är förenligt med reglerna. Kommissionens beslut kan i sin tur prövas av 
Europeiska unionens domstol. 

Stöd av mindre betydelse: 

Statligt stöd upp till en viss gräns (per mottagare och under en treårsperiod) som anses 
förenligt med den inre marknaden och som därför är undantaget från kravet på 
kommissionens godkännande. 

Stödmottagare: 

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

Större projekt: 

En storskalig insats som omfattar en rad bygg- och anläggningsarbeten, verksamheter eller 
tjänster som syftar till att fullgöra en odelbar uppgift av en precis ekonomisk eller teknisk 
natur med tydligt fastställda mål. I olika förordningar fastställs de ekonomiska gränsvärden 
över vilka insatser ska anses vara större projekt, vilket innebär att de blir föremål för ett 
särskilt godkännande av kommissionen baserat på en oberoende kvalitetsgranskning. När 
det gäller programperioderna 2007–2013 och 2014–2020 är det gängse gränsvärdet 50 
miljoner euro. 

Sund ekonomisk förvaltning: 

Begreppet omfattar principerna för sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet och 
definieras i artikel 30.2 i budgetförordningen: ”Principen om sparsamhet kräver att de 
resurser som institutionen använder för att genomföra sin verksamhet ska göras tillgängliga i 
rätt tid och vara av den kvantitet och kvalitet som behövs, samt ställas till förfogande till 
lägsta möjliga kostnad. Principen om effektivitet avser förhållandet mellan de resurser som 
används och de resultat som uppnås. Principen om ändamålsenlighet avser hur väl specifika 
mål med en åtgärd och förväntade resultat uppnås.” 
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System för identifiering av jordbruksskiften (LPIS): 

En databas över alla de jordbruksområden (med flyg- eller satellitfoton) som kan komma i 
fråga för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Det används till att 
kontrollera de skiften för vilka jordbrukare har ansökt om betalning för att se till att de får 
betalt för rätt område och undvika för stora utbetalningar. 

Systemet för enhetlig arealersättning: 

Arealrelaterad stödordning som tillämpas i tio medlemsstater inom vilken lika stora 
stödbelopp beviljas per hektar. 

Särskild bedömning: 

En bedömning av varje särskilt, större område i unionens verksamhet som kompletterar 
revisionsrättens revisionsförklaring i enlighet med fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Revisionsrätten betraktar kapitlen i årsrapporten med en bedömning av 
korrektheten när det gäller rubriker i den fleråriga budgetramen, den ekonomiska 
förvaltningen och budgetförvaltningen samt resultat som särskilda bedömningar. 

T  

Tak: 

Övre gränser för utgifter eller inkomster som föreskrivs i lag eller som överenskommits. 
Förekommer till exempel i beslutet om egna medel eller i den fleråriga budgetramen. För 
åtaganden fastställer den fleråriga budgetramen enskilda årliga tak för varje budgetrubrik, 
medan ett övergripande årligt tak gäller för betalningsbemyndiganden. 

Tillbakadragande: 

En handling som innebär att ett befintligt åtagande (eller en del av det) förfaller. 

Transaktion: 

Mottagande, utbetalning eller styrkt användning av en förskottsbetalning som godkänts av 
kommissionen och bokförts i räkenskaperna. 

Tvärvillkor: 

En mekanism inom den gemensamma jordbrukspolitiken som innebär att jordbrukare måste 
följa en rad regler om miljö, folkhälsa och djurhälsa, djurskydd och markanvändning för att 
få hela stödet. 
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U 

Uppskattad felnivå: 

Vår årliga bästa uppskattning av felet i en betalningskategori. Den görs på grundval av 
resultatet av granskningen av ett representativt urval av transaktioner och anges som de 
felaktiga betalningarnas andel av betalningarnas totala värde. Procentsatsen ligger med 95 % 
sannolikhet inom ett konfidensintervall med en undre och övre gräns. 

Utbetalande organ: 

Jordbruksområdets motsvarighet till förvaltningsmyndigheter och attesterande 
myndigheter. Det utses av de nationella myndigheterna för att administrera och kontrollera 
direktstöd och marknadsåtgärder. 

Utvärdering: 

En bedömning av hur ändamålsenlig, effektiv, enhetlig och relevant en enskild EU-åtgärd är 
och vilket europeiskt mervärde den ger. 

V 

W 

Väsentlighetsgräns: 

Andel felaktiga eller oriktiga kostnader i % av de granskade EU-kostnaderna, utöver vilken 
felet anses vara betydande, eller väsentligt, vid revisionen och sannolikt påverkar 
användarna av EU:s konsoliderade årsredovisning. Revisionsrätten använder en 
väsentlighetsgräns på 2 % i sitt uttalande och beaktar också det konstaterade felets karaktär 
och i vilket sammanhang det har förekommit. 

X 

Y 

Z 

Å 

Årlig verksamhetsrapport: 

En intern förvaltningsrapport som generaldirektören vid varje generaldirektorat lägger fram 
för kommissionsledamöterna. Den årliga verksamhetsrapporten behandlar 
generaldirektoratets förvaltning och internkontroll samt resultat i förhållande till de 
viktigaste målen och verksamheterna enligt dess förvaltningsplan. Den årliga 
verksamhetsrapporten innehåller också en förklaring från generaldirektören eller 
avdelningschefen om den finansiella informationen i den årliga verksamhetsrapporten. 
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Årsredovisning – diskussion och analys: 

En förklaring av de viktigaste poster, transaktioner och händelser som presenteras i en 
enhets årsredovisning och vilka faktorer som har påverkat dem. 

Åtagande: 

Öronmärkning av ett belopp i budgeten för finansiering av specifika utgiftsposter om vissa 
villkor är uppfyllda. Öronmärkningen av belopp gör att EU kan ingå kontrakt och 
bidragsöverenskommelser och fatta andra beslut med budgetkonsekvenser. 

Ö 

Överföring mellan budgetår: 

Överföring av godkända men outnyttjade anslag från ett budgetår till nästa av motiverade 
skäl, i enlighet med vad som anges i budgetförordningen. Utgifter och inkomster planeras 
och godkänns i regel endast ett år i taget (”principen om ettårighet”). När det gäller 
driftsutgifter är överföring av anslag ett undantag till denna princip. När det gäller 
administrativa utgifter överförs dock anslag regelmässigt automatiskt för betalning av 
fakturor som mottagits året efter den aktuella verksamheten. 

 


	Ordförklaringar till revisionsrättens årsrapport
	Inledning
	A
	Anslag:
	Attesterande myndighet:
	Attesterande organ:
	Avsättning:

	B
	Beslut om överensstämmelse:
	Beviljande av ansvarsfrihet:
	Bidrag:
	Bruttonationalinkomst (BNI):
	Budgetförordningen:
	Budgetmyndigheten:
	Budgetstöd:

	C
	Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP):
	Den statistiska urvalsmetoden MUS (Monetary Unit Sampling, urvalsmetod med beloppsenheter):
	Direkt förvaltning:
	När kommissionen själv direkt förvaltar en fond eller ett program (väljer kontraktspart, tilldelar kontrakt, överför medel, övervakar verksamhet etc.), till skillnad från delad förvaltning.
	Direktstöd:

	E
	Effekt:
	Effektivitet:
	Egna medel:
	Ekonomiskt resultat:
	EU:s konsoliderade årsredovisning:
	Europa 2020-strategin:
	Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi):
	Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder):
	Eventualförpliktelse:

	F
	Fel:
	Finansieringsinstrument:
	Flerårig budgetram:
	Frikopplat stöd:
	Förenklade kostnadsalternativ:
	Förslag till ändringsbudget:
	Förslaget till omnibusförordning:
	Förvaltningsmyndighet:

	G
	Halvtidsöversyn:

	I
	Indirekta kostnader:
	Inkomster avsatta för särskilda ändamål:
	Input:
	Integrerat administrations- och kontrollsystem (IACS):
	Interventionslogik:
	Investeringar i eget kapital:

	J
	Kopplat stöd:
	Korrekthet:
	Korrigeringskapacitet:
	Kvarstående fel-/riskprocent:

	L
	M
	Marknadsåtgärd:
	Mellanliggande betalning:
	Miljöanpassning:
	Mottagare:

	N
	O
	Offentlig upphandling:
	Operativt program:
	Ordningen för grundstöd:
	Oriktighet:
	Output:

	P
	Partnerskapsöverenskommelser:
	Permanent gräsmark:
	Programkostnadsförslag:
	Programperiod:

	Q
	R
	Reservation:
	Resultat:
	Revisionsförklaring:
	Revisionsmyndighet:

	S
	Slutmottagare:
	Statligt stöd:
	Stöd av mindre betydelse:
	Stödmottagare:
	Större projekt:
	Sund ekonomisk förvaltning:
	System för identifiering av jordbruksskiften (LPIS):
	Systemet för enhetlig arealersättning:
	Särskild bedömning:

	T
	Tak:
	Tillbakadragande:
	Transaktion:
	Tvärvillkor:

	U
	Utbetalande organ:
	Utvärdering:

	V
	W
	Väsentlighetsgräns:

	X
	Y
	Z
	Å
	Årlig verksamhetsrapport:
	Årsredovisning – diskussion och analys:
	Åtagande:
	Ö
	Överföring mellan budgetår:



