
 

 

erm Förkortning/ 

Akronym 

Enkel förklaring Ingående förklaring 

ackumulerad kvarstående risk  De kostnader som förblir oriktiga i slutet av en programperiod 

efter det att alla korrigerande åtgärder har vidtagits. 

 

anslag  EU-budgeten innehåller åtagande- och 

betalningsbemyndiganden. Ett åtagandebemyndigande är ett 

löfte att tillhandahålla finansiering på vissa villkor. Ett 

betalningsbemyndigande är ett bemyndigande att göra en 

betalning när de aktuella villkoren har uppfyllts. 

 

attesterande myndighet  Ett organ som utses av en medlemsstat för att intyga 

riktigheten och överensstämmelsen hos utgiftsdeklarationer 

och attestera ansökningar om utbetalning. 

Inom sammanhållningspolitiken ett organ som för varje 

operativt program utses av en medlemsstat för att intyga 

riktigheten och överensstämmelsen hos utgiftsdeklarationer 

och attestera ansökningar om utbetalning innan de lämnas in 

till Europeiska kommissionen. 

attesterande organ  När det gäller jordbruksutgifter en offentlig eller privat enhet 

som utsetts av medlemsstaten för att intyga att det 

ackrediterade utbetalande organets årsredovisning är 

tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna är lagliga 

och korrekta. 

 



 

 

avslutande av räkenskaperna  En årlig process genom vilken kommissionen efter kontroller 

godkänner de belopp som genomförandeorgan och partner 

begär ersättning för. 

En årlig process genom vilken kommissionen godkänner de 

belopp som genomförandeorgan och partner begär ersättning 

för efter kontroller av att de finansierade åtgärderna är 

stödberättigande och de inlämnade räkenskaperna fullständiga 

och riktiga. 

avslutande/partiellt avslutande  Ekonomisk reglering av ett helt EU-program eller delar av det 

genom betalning av det utestående saldot till eller återvinning 

av medel från en medlemsstat.   

Ekonomisk reglering av ett helt EU-program eller delar av det 

genom betalning av det utestående saldot till eller återvinning 

av medel från en medlemsstat. Partiellt avslutande äger rum i 

slutet av lagringstiden för styrkande handlingar som avser 

årliga utgiftsredogörelser, medan avslutandet är det sista 

skedet i ett operativt programs livscykel.  

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. 

 

bestyrkandemetod  Ett arrangemang som innebär att revisorn utifrån tillräckliga, 

relevanta och tillförlitliga revisionsbevis som inhämtats under 

revisionsarbetet drar en slutsats om den finansiella 

informationen, andra uppgifter eller särskilda påståenden som 

revisionsobjektet har gjort. 

Ett arrangemang som innebär att revisorn utifrån tillräckliga, 

relevanta och tillförlitliga revisionsbevis som inhämtats under 

lämpligt revisionsarbete drar en slutsats om den finansiella 

informationen, andra uppgifter eller särskilda påståenden som 

revisionsobjektet har gjort. I revisionsförklaringen drar 

revisionsrätten en slutsats om tillförlitligheten hos de 

årsredovisningar som kommissionen har upprättat. 



 

 

betalningsbemyndigande  Ett bemyndigande att göra en betalning när de aktuella 

villkoren har uppfyllts. 

 

beviljande av ansvarsfrihet  Ett årligt beslut av Europaparlamentet om att slutgiltigt 

godkänna hur kommissionen har genomfört en budget. 

Ett beslut av Europaparlamentet, på grundval av rådets 

rekommendation och revisionsrättens årsrapport och 

revisionsförklaring, 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. 

 

bruttonationalinkomst BNI Ett standardmått på ett lands välstånd, baserat på inkomst från 

inhemska källor och utlandet. 

Ett standardmått på ett lands välstånd, baserat på inkomst från 

inhemska källor och utlandet. EU använder BNI för att fastställa 

den övre gränsen för EU:s betalningar under ett visst år. 

Medlemsstaternas bidrag till EU:s intäkter bestäms till stor del 

av deras andel av EU:s BNI. 

budgetförordningen  De regler som styr hur EU-budgeten fastställs och används. De regler som styr hur EU-budgeten fastställs och används 

samt tillhörande processer, såsom internkontroll, rapportering, 

revision och beviljande av ansvarsfrihet. 

budgetmyndigheten  Betecknar Europaparlamentet och rådet när de utövar sina 

beslutsbefogenheter i frågor som rör EU-budgeten. 

 



 

 

budgetstöd  Direktöverföring, på vissa vilkor, av EU-stöd till ett partnerlands 

statskassa. 

Direktöverföring, på vissa villkor, av EU-stöd till ett 

partnerlands statskassa för att uppnå vissa mål och reformer 

som man kommit överens om i en dialog. 

delad förvaltning  En metod för att genomföra EU-budgeten där kommissionen, 

till skillnad från vid direkt förvaltning, delegerar 

genomförandet av uppgifter till medlemsstaten men behåller 

det yttersta ansvaret. 

En metod för att genomföra EU-budgeten där kommissionen, 

till skillnad från vid direkt förvaltning, delegerar 

genomförandet av uppgifter till medlemsstaten men behåller 

det yttersta ansvaret. Medlemsstaten kanaliserar medel till 

mottagare och har det primära ansvaret för att upprätta ett 

tillförlitligt förvaltnings- och kontrollsystem för att förebygga, 

upptäcka och korrigera oegentligheter. 

den statistiska urvalsmetoden 

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. 

En effektiv statistisk urvalsmetod, som används vid revision, 

där sannolikheten för att varje beloppsenhet (t.ex. varje euro) 

väljs ut är lika stor och där sannolikheten för att en viss 

transaktion väljs ut därför står i proportion till dess storlek. 

direkt förvaltning  När kommissionen på egen hand förvaltar en EU-fond eller ett 

EU-program, till skillnad från delad förvaltning eller indirekt 

förvaltning. 

När kommissionen på egen hand förvaltar en EU-fond eller ett 

EU-program (inbegripet urval av entreprenörer, tilldelning av 

bidrag, utbetalningar, övervakning etc.), till skillnad från delad 

förvaltning eller indirekt förvaltning. 

direktstöd  Betalningar av jordbruksstöd, till exempel arealrelaterat stöd, 

som görs direkt till jordbrukarna. 

 



 

 

effekt  De långsiktiga konsekvenserna av ett avslutat projekt eller 

program, vilka kan vara av socioekonomiskt, miljömässigt eller 

ekonomiskt slag.   

 

effektivitet  Ett mått på hur väl EU-finansierade åtgärder, projekt eller 

program har uppfyllt sina mål och ger valuta för pengarna. 

Ett mått på hur väl EU-finansierade åtgärder, projekt eller 

program har uppfyllt sina mål och ger valuta för pengarna. 

Kallas ibland för sund ekonomisk förvaltning, som omfattar 

sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. 

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. 

De medel som används för att finansiera EU-budgeten, varav 

den stora merparten är bidrag från medlemsstaterna baserade 

på moms och BNI samt importtullar. 

ekonomiskt resultat  Årets resultat, såsom det presenteras i EU:s konsoliderade 

räkenskaper, som motsvarar skillnaden mellan intäkter och 

kostnader. 

 

Europa 2020-strategin  Europeiska unionens tioåriga strategi, som började tillämpas 

2010, för att öka tillväxten och skapa jobb. 

 

Europeiska fonden för 

strategiska investeringar 

Efsi En mekanism för investeringsstöd som införts av Europeiska 

investeringsbanken (EIB) och kommissionen för att mobilisera 

 



 

 

privata investeringar i projekt av strategisk betydelse för EU. 

Kallas även Junckerplanen. Nu integrerad i EIB-gruppen. 

Europeiska garantifonden för 

jordbruket 

EGFJ En EU-fond för att finansiera direktstöd till jordbrukare och 

åtgärder som reglerar eller stöder jordbruksmarknaderna.  

 

Europeiska havs- och 

fiskerifonden 

EHFF En EU-fond som stöder fiskare i övergången till hållbart fiske 

och kustsamhällen i diversifieringen av deras ekonomier.  

 

Europeiska jordbruksfonden 

för landsbygdsutveckling 

Ejflu En EU-fond för att finansiera EU:s bidrag till 

landsbygdsprogram.  

 

Europeiska regionala 

utvecklingsfonden 

 En EU-fond som stärker den ekonomiska och sociala 

sammanhållningen i EU genom att finansiera investeringar som 

minskar obalanser mellan regioner. 

 

Europeiska socialfonden  ESF En EU-fond för att 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 hela EU. 

De fem viktigaste EU-fonderna som tillsammans stöder den 

ekonomiska utvecklingen i EU är följande: Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 

Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden. 

De regleras av en gemensam uppsättning regler. 



 

 

eventualförpliktelse  En potentiell betalningsskyldighet som kan uppstå beroende på 

resultatet av en framtida händelse. 

 

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.  

 

finansieringsinstrument  Finansiellt stöd från EU-budgeten i form av 

kapitalinvesteringar, lån eller garantier eller investeringar i 

form av kapital likställt med eget kapital eller andra 

riskdelningsinstrument.  

Finansiellt stöd från EU-budgeten i form av 

kapitalinvesteringar, lån eller garantier eller investeringar i 

form av kapital likställt med eget kapital eller andra 

riskdelningsinstrument. De gör det möjligt att mobilisera 

ytterligare kapital och att återanvända finansiering, så kallad 

revolverande finansiering. 

flerårig budgetram  EU:s utgiftsplan där prioriteringar (baserade på politiska mål) 

och tak fastställs för i regel sju år. 

EU:s utgiftsplan där prioriteringar (baserade på politiska mål) 

och tak fastställs under sex huvudrubriker för i regel sju år. 

Inom ramen för den fastställs årliga EU-budgetar, med 

utgiftsgränser för varje utgiftskategori. Den nuvarande fleråriga 

budgetramen omfattar åren 2014–2020. 

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. 

Ett sätt att fastställa ett bidragsbelopp med hjälp av till 

exempel standardiserade enhetskostnader, finansiering till en 

schablonsats (beräknad som en procentandel av vissa 

stödberättigande kostnader) eller enhetsbelopp (när viss 

output eller vissa resultat har uppnåtts) i stället för att utgå 

från stödmottagarnas faktiska kostnader. Förenklade 

kostnadsalternativ syftar till att minska den administrativa 

bördan för både stödmottagarna och de förvaltande 

myndigheterna. 

förslag till ändringsbudget  Kommissionens förslag till ändring av EU-budgeten samtidigt 

som den genomförs. 

 

förvaltande myndighet  Den nationella, regionala eller lokala (offentliga eller privata) 

myndighet som utsetts av en medlemsstat att förvalta ett EU-

finansierat program. 

Den nationella, regionala eller lokala (offentliga eller privata) 

myndighet som utsetts av en medlemsstat att förvalta ett EU-

finansierat program. Den väljer ut projekt som ska finansieras, 

övervakar genomförandet och rapporterar till kommissionen 

om finansiella aspekter och uppnådda resultat. Den gör också 

återvinningar och korrigeringar när fel upptäcks. 

gemensamma 

jordbrukspolitiken 

GJP En EU-politik som omfattar bidrag och en rad andra åtgärder 

som ska garantera livsmedelssäkerhet, tillförsäkra EU:s 

jordbrukare en skälig levnadsstandard, främja 

landsbygdsutveckling och skydda miljön. 

En EU-politik som omfattar bidrag och en rad andra åtgärder 

som ska garantera livsmedelssäkerhet, tillförsäkra EU:s 

jordbrukare en skälig levnadsstandard, främja 

landsbygdsutveckling och skydda miljön. GJP infördes 1962 och 

har sedan dess genomgått flera reformer. 



 

 

geospatial stödansökan  Ett onlineverktyg för att lämna in arealbaserade ansökningar 

om jordbruksstöd. 

Ett onlineverktyg för jordbrukare för att lämna in 

arealbaserade stödansökningar med hjälp av ett gränssnitt som 

omfattar rumsliga och alfanumeriska uppgifter om deklarerade 

arealer. 

högsta tillåtna stödnivå  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 EU-budgeten där kommissionen 

anförtror genomförandeuppgifter åt andra enheter (såsom 

tredjeländer och internationella organisationer). 

En metod för att genomföra EU-budgeten där kommissionen 

anförtror genomförandeuppgifter åt andra enheter (såsom 

tredjeländer och internationella organisationer, inbegripet EIB-

gruppen). Anförtrodda enheter ska rätta sig efter principerna 

om sund ekonomisk förvaltning, öppenhet och icke-

diskriminering. Kommissionen ansvarar för att övervaka dessa 

enheter och för att godkänna räkenskaperna och från EU-

finansiering utesluta utgifter som gjorts i strid med tillämpliga 

regler. 

indirekta kostnader  Kostnader, till exempel omkostnader eller andra administrativa 

kostnader, som en stödmottagare har för ett EU-projekt eller 

en EU-åtgärd. 

Kostnader, till exempel omkostnader eller andra administrativa 

kostnader, som en stödmottagare har för ett EU-projekt eller 

en EU-åtgärd men som inte avsätts för några särskilda ändamål 

utan fördelas utifrån lämpliga antaganden. 



 

 

inkomster avsatta för särskilda 

ändamål 

 Medel som betalas till EU-budgeten (t.ex. böter och 

korrigeringar och bidrag från tredjeland till forskningsprogram) 

och som endast kan användas för ett fastställt syfte. 

Medel som betalas till EU-budgeten (t.ex. böter och 

korrigeringar och bidrag från tredjeland till forskningsprogram) 

och som endast kan användas för ett fastställt syfte. Inkomster 

avsatta för särskilda ändamål är ett undantag från 

budgetprincipen att alla inkomster kan användas till att 

finansiera alla utgiftsposter utan åtskillnad. 

input  De ekonomiska, mänskliga, materiella och administrativa 

resurser samt den lagstiftning som används för att genomföra 

ett projekt eller ett program. 

 

integrerat administrations- och 

kontrollsystem 

IACS Ett EU-system som används av medlemsstaterna för att 

förvalta och kontrollera betalningar till jordbrukare inom den 

gemensamma jordbrukspolitiken. 

Ett EU-system som används av medlemsstaterna för att 

förvalta och kontrollera betalningar till jordbrukare inom den 

gemensamma jordbrukspolitiken. Det inbegriper 

sammankopplade databaser med uppgifter om jordbrukare, 

jordbruksmark och djur. 

internationella 

revisionsstandarder 

ISA Yrkesmäsiga standarder som fastställer oberoende revisorers 

utmärkande drag och ansvarsområden.  

 

kapitalinvestering  Pengar som investeras i ett företags aktier mot en ägarandel 

och en andel av vinsten. 

 

konfidensintervall  Ett statistiskt mått på precisionen hos resultatet av 

stickprovstagning, som används när felprocenten ska 

uppskattas. 

Ett statistiskt mått på precisionen hos resultatet av 

stickprovstagning, som används när felprocenten ska 



 

 

uppskattas och som presenteras som sannolikheten för att det 

verkliga felvärdet ska hamna inom ett visst intervall. 

konsoliderad årsredovisning  De aggregerade räkenskaperna för alla EU-institutioner, EU-

byråer och EU-organ, som presenteras i ett enda dokument. 

De aggregerade räkenskaperna för alla EU-institutioner, EU-

byråer och EU-organ, som presenteras i ett enda dokument, 

efter kvittning av belopp som de har betalat eller är skyldiga 

varandra. 

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. Vid en överträdelse kan förfarandet 

resultera i att medlemsstaten blir återbetalningsskyldig. 

Den process varigenom kommissionen framför allt genom 

kontroller på plats kontrollerar huruvida en medlemsstat 

korrekt har använt de jordbruksmedel som den har tilldelats 

och skött sina förvaltnings- och kontrollsystem på ett 

ändamålsenligt sätt. Vid en överträdelse kan kommissionen 

fatta ett överensstämmelsebeslut om att medlemsstaten ska 

göra en återbetalning till EU-budgeten. 

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

korrigeringskapacitet  Ett mått som kommissionen använder sig av när den ska 

uppskatta storleken på framtida korrigeringar. 

 

kvarstående 

felprocent/sammanlagd 

återstående 

felprocent/kvarstående 

riskprocent 

 Den del av en population som inte anses korrekt efter det att 

hänsyn tagits till effekten av alla kontrollförfaranden, 

återvinningar och korrigeringar. 

 



 

 

laglighet och 

korrekthet/korrekthet 

 Överensstämmelse med EU:s (eller tillämpliga nationella) lagar 

eller kontraktsskyldigheter. 

 

marknadsåtgärder  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  EU-projekt eller EU-program omfattar ofta flera betalningar: 

förskottsbetalningar, mellanliggande betalningar och 

slutbetalningar. Stödmottagare ansöker om mellanliggande 

betalningar när de har nått en milstolpe 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.  

En indirekt konsumtionsskatt på produktionen och 

distributionen av varor och tillhandahållandet av tjänster som i 

slutändan betalas av slutkonsumenten. Det är en skatt på 

mervärdet i varje steg i distributionskedjan (från produktionen 

till försäljningen) som tas ut av företag, enskilda företagare och 

andra yrkesutövare (”beskattningsbara personer”) med en 

omsättning som överstiger ett visst belopp. Beskattningsbara 

personer uppbär och betalar moms till skattemyndigheterna, 

efter avdrag av den återbetalningsbara moms som de redan 

har betalat på sina egna inköp.  



 

 

miljöanpassning  En EU-stödordning för jordbruksmetoder som har en gynnsam 

inverkan på klimatet och miljön. 

En EU-stödordning för jordbruksmetoder som har en gynnsam 

inverkan på klimatet och miljön. Ytterligare stöd finns tillängligt 

för jordbrukare som diversifierar sina grödor, bibehåller 

permanent gräsmark och upprättar områden med ekologiskt 

fokus. 

offentlig upphandling  Offentligrättsliga organs inköp av produkter, tjänster och 

byggentreprenader genom öppna och konkurrensutsatta 

förfaranden i syfte att uppnå kvalitet och få valuta för 

pengarna. 

 

operativt program  Den grundläggande ramen för genomförande av EU-

finansierade sammanhållningsprojekt under en fastställd 

period som återspeglar de prioriteringar och mål som 

fastställts i partnerskapsöverenskommelser mellan 

kommissionen och medlemsstaterna.  

Den grundläggande ramen för genomförande av EU-

finansierade sammanhållningsprojekt under en fastställd 

period som återspeglar de prioriteringar och mål som 

fastställts i partnerskapsöverenskommelser mellan 

kommissionen och medlemsstaterna. Operativa program är 

specifika för medlemsstater och/eller regioner och kan 

finansieras av en eller flera EU-fonder. 

ordningen för grundstöd  En EU-ordning för jordbruket som innebär att jordbrukare får 

stöd utifrån stödberättigande markareal. 

En EU-ordning för jordbruket som innebär att jordbrukare får 

stöd utifrån stödrättigheter som är knutna till arealen på deras 

stödberättigande mark. 

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

kontraktsskyldigheter. 

En avsiktlig eller oavsiktlig handling eller försummelse som står 

i strid med EU:s (eller tillämpliga nationella) regler och 



 

 

kontraktsskyldigheter och som har en potentiellt negativ effekt 

på EU:s ekonomiska intressen. 

output  Det som produceras eller uppnås av ett projekt. Det som produceras eller uppnås av ett EU-finansierat projekt, 

till exempel utbildningskurser som hållits eller 

avloppsreningsverk eller vägsträcka som byggts. 

partnersamverkan  När en offentlig myndighet i ett partnerland samverkar med en 

liknande myndighet i en EU-medlemsstat, där den sistnämnda 

ger råd och stöd i en viss fråga och på så vis bidrar till att bygga 

upp den administrativa kapaciteten. 

 

partnerskapsöverenskommelse  En överenskommelse mellan kommissionen och en 

medlemsstat eller ett tredjeland inom ramen för ett av EU:s 

utgiftsprogram. 

En överenskommelse mellan kommissionen och en 

medlemsstat eller ett tredjeland inom ramen för ett av EU:s 

utgiftsprogram, i vilken exempelvis strategiska planer, 

investeringsprioriteringar eller handelsvillkor eller villkor för 

tillhandahållande av utvecklingsbistånd fastställs. 

permanent gräsmark  Jordbruksmark som utnyttjas till att odla gräs eller annat 

örtartat foder under minst fem år i sträck. 

Jordbruksmark 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. 

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. 

 



 

 

programperiod  Den period inom vilken ett EU-utgiftsprogram planeras och 

genomförs. 

Den period inom vilken ett EU-utgiftsprogram planeras och 

genomförs. En programperiod varar i regel längre än den 

tillhörande fleråriga budgetramen, eftersom räkenskaperna 

avslutas ett antal år senare. 

representativ felprocent  En statistisk uppskattning av felet i en population, baserad på 

granskning av ett representativt urval av transaktioner som 

gjorts från den populationen. 

 

representativt statistiskt urval  Tillämpning av statistiska tekniker för att göra urval som 

speglar egenskaperna hos den population som urvalet har 

gjorts från. 

Statistiska tekniker för att göra urval som speglar egenskaperna 

hos den population som urvalet har gjorts från och som 

revisorer utgår från för granskningen av transaktioner för att 

kunna dra revisionsslutsatser på ett effektivt sätt. 

reservationer (i årliga 

verksamhetsrapporter) 

 Brister som generaldirektörer signalerar i den 

revisionsförklaring som de lämnar i en årlig 

verksamhetsrapport. 

Årliga verksamhetsrapporter innehåller en revisionsförklaring 

från generaldirektören om den finansiella informationens 

tillförlitlighet, den ekonomiska förvaltningens sundhet och 

kontrollförfarandenas lämplighet. Väsentliga brister som skulle 

kunna påverka de underliggande transaktionernas korrekthet 

återspeglas i reservationer. 

resultat  Den omedelbara effekten av ett projekt eller program sedan 

det avslutats. 

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. 



 

 

resultatreserv  Ett belopp i budgeten som har anslagits till utgifter inom de 

europeiska struktur- och investeringsfonderna och som hålls 

inne tills vissa mål uppnås. 

 

revisionsförklaring DAS En förklaring som offentliggörs i revisionsrättens årsrapport 

med revisionsrättens revisionsuttalande om räkenskapernas 

tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet 

och korrekthet. 

 

revisionsmyndighet  En oberoende nationell enhet som ansvarar för granskningen 

av systemen och transaktionerna inom ett EU-utgiftsprogram. 

En oberoende nationell enhet som ansvarar för granskningen 

av systemen och transaktionerna inom ett EU-utgiftsprogram. 

Förutom att rapportera till förvaltningsmyndigheter och 

attesterande myndigheter lägger den fram en årlig rapport för 

kommissionen om hur förvaltnings- och kontrollsystemen 

fungerar och om huruvida de attesterade utgifterna är lagliga 

och korrekta. 

Sammanhållningsfonden SF En EU-fond som syftar till att minska de ekonomiska och sociala 

skillnaderna i EU genom finansiering av investeringar i 

medlemsstater vars bruttonationalinkomst per invånare är 

mindre än 90 % av genomsnittet i EU. 

 

samordningskommittén för de 

europeiska struktur- och 

investeringsfonderna 

 En kommitté vid kommissionen med uppdrag att diskutera 

genomförandet av de förordningar som reglerar de europeiska 

struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna).  

En kommitté vid kommissionen med uppdrag att diskutera 

genomförandet av de förordningar som reglerar de europeiska 

struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). Den ersatte 



 

 

samordningskommittén för fonderna till programperioden 

2014–2020. 

samordningskommittén för 

fonderna 

 En tidigare kommitté vid kommissionen med uppdrag att 

diskutera genomförandet av de förordningar som reglerar de 

europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). 

En tidigare kommitté vid kommissionen med uppdrag att 

diskutera genomförandet av de förordningar som reglerar de 

europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). 

Till programperioden 2014–2020 ersattes den av 

samordningskommittén för de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna. 

(slut)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. 

En fysisk eller juridisk person som får ett bidrag, ett lån eller en 

investering från EU:s budget eller som i slutändan drar nytta av 

en EU-finansierad aktivitet (t.ex. genom att delta i en 

utbildningskurs). 

små och medelstora företag SMF En definition av storleken på företag och andra organisationer 

som bygger på antal anställda och vissa ekonomiska kriterier. 

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. 

statligt stöd  Direkt eller indirekt statligt stöd till ett företag eller en 

organisation som ger det eller den en fördel i förhållande till 

konkurrenterna. 

Direkt eller indirekt statligt stöd till ett företag eller en 

organisation som ger det eller den en fördel i förhållande till 

konkurrenterna. EU har regler för det statliga stödet för att 



 

 

förhindra snedvridning på den inre marknaden. Kommissionen 

övervakar att reglerna följs. 

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 vid redovisning 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. 

Ett EU-finansierat projekt med en total stödberättigande 

kostnad på över 50 miljoner euro i till exempel transport-, 

miljö- eller energisektorn. Större projekt ska godkännas av 

kommissionen efter en särskild bedömning. 

sund ekonomisk förvaltning  Förvaltning av resurser i överensstämmelse med principerna 

om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. 

Förvaltning av resurser i överensstämmelse med principerna 

om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. I EU-

sammanhang definieras dessa principer i budgetförordningen. 

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. 

 



 

 

systemet för enhetlig 

arealersättning 

 Ett arealrelaterat system för jordbruksstöd som tillämpas i tio 

medlemsstater under en övergångsperiod. 

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. 

tillbakadragande  När kommissionen låter ett helt outnyttjat åtagande eller delar 

av det förfalla. 

När kommissionen låter ett helt outnyttjat åtagande eller delar 

av det förfalla. Tillbakadragandet sker automatiskt efter en viss 

tid, i regel två eller tre år. 

traditionella egna medel  EU:s intäkter som uppbärs genom tullar och sockeravgifter. EU:s intäkter som uppbärs av medlemsstaterna genom 

importtullar och sockeravgifter som betalas av 

sockerproducenter. Medlemsstaterna behåller 20 % av 

intäkterna för att täcka uppbördskostnaderna.  

transaktion  Till exempel en betalning som gjorts eller inkomster som 

erhållits och som bokförts i EU:s räkenskaper. 

 

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. 

 

uppskattad felnivå  En statistisk uppskattning av felnivån i en population, baserad 

på granskning av ett representativt urval av transaktioner. 

En statistisk uppskattning, uttryckt som en procentandel, av 

felnivån i en population ett visst år, baserad på granskning av 

ett representativt urval av transaktioner. 



 

 

utanordnare  En person som ansvarar för verkställigheten av ett EU-organs 

inkomster och utgifter. 

En person som ansvarar för verkställigheten av ett EU-organs 

inkomster och utgifter i enlighet med budgetförordningen och 

principerna för en sund ekonomisk förvaltning och för 

säkerställandet av överensstämmelse med kraven på laglighet 

och korrekthet. 

utbetalande organ  Ett organ som utsetts av en medlemsstat för att administrera 

EU:s jordbruksutgifter. 

Ett organ som utsetts av en medlemsstat för att administrera 

och kontrollera direktstöd och marknadsåtgärder inom ramen 

för EU:s jordbruksutgifter. 

utbetalning av förfinansiering  Ett kontantförskott för att finansiera specifika aktiviteter under 

en viss period. 

Ett kontantförskott som en stödmottagare kan använda för de 

syften och under den period som anges i ett särskilt kontrakt, 

beslut eller avtal eller i en grundläggande rättsakt. 

utbetalningsgrad  Den andel totala medel som betalats ut från ett 

finansieringsinstrument till slutmottagare.  

 

utnyttjande  Den omfattning, ofta uttryckt som en procentandel, i vilken EU-

medel som fördelats till medlemsstater har gått till 

stödberättigande projekt. 

Den andel beviljade EU-bidrag som faktiskt har betalats ut till 

en stödmottagare eller en grupp av stödmottagare och som 

kommissionen har godkänt som använd i enlighet med de 

villkor och regler som är knutna till bidragen. Den kan uttryckas 

som en procentandel av de planerade EU-utgifterna och kan 

avse antingen ett år eller hela programperioden. 

väsentlighetsgräns  En gräns över vilken oriktigheter som upptäcks i en granskad 

population eller uppsättning finansiella rapporter anses 

påverka riktigheten och tillförlitligheten. 

En gräns över vilken oriktigheter som upptäcks i en granskad 

population eller uppsättning finansiella rapporter anses 

påverka riktigheten och tillförlitligheten. Revisionsrätten 



 

 

tillämpar en väsentlighetsgräns på 2 % i sina 

revisionsförklaringar. 

årlig verksamhetsrapport  En rapport som utarbetas av varje generaldirektorat vid 

kommissionen och av genomförandeorgan med uppgifter om 

hur man har presterat i förhållande till sina mål och hur man 

har använt sina finansiella resurser och personalresurser. 

En intern förvaltningsrappport 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 innehåller 

också en förklaring från generaldirektören eller 

avdelningschefen om den finansiella informationens 

tillförlitlighet, den ekonomiska förvaltningens sundhet och 

kontrollförfarandenas lämplighet. 

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. 

 

åtagandebemyndigande  Ett årligt tak för de belopp som finns tillgängliga i EU-budgeten 

för särskilda utgiftsposter. 

 

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.  

 



 

 

överföring mellan budgetår  Överföring, på vissa villkor, av outnyttjade budgetanslag från 

ett budgetår till nästa. 

 

överträdelseförfarande  Rättsliga åtgärder som kommissionen vidtar mot en EU-

medlemsstat som inte uppfyller sina skyldigheter enligt EU-

rätten. 

Rättsliga åtgärder som kommissionen vidtar mot en EU-

medlemsstat som inte uppfyller sina skyldigheter enligt EU-

rätten, såsom att korrekt införliva bestämmelserna i ett 

direktiv eller inte rätta till en misstänkt överträdelse. Om ett 

land inte vidtar de nödvändiga åtgärderna kan kommissionen 

besluta att hänskjuta ärendet till domstolen och be den att 

besluta om påföljder. 

 


