
Term Akronym/förkortning 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 godkännande att göra en betalning 
när de aktuella villkoren har uppfyllts.

Ansvarsförbindelse En potentiell betalningsskyldighet som kan uppstå beroende på resultatet av en framtida händelse.
Årlig verksamhetsrapport  En rapport som utarbetas av varje generaldirektorat vid kommissionen och varje EU-institution 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 jordbruksmetod, som går utöver de vanliga miljökraven, som jordbrukare kan välja att tillämpa och som de får 
stöd för från EU-budgeten.

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.

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.

Avsättning En redovisningsterm för den bästa uppskattningen av en sannolik framtida skuld som är oviss vad gäller förfallodag 
      Avslutande av räkenskaperna En årlig process genom vilken kommissionen efter kontroller godkänner de belopp som genomförandeorgan och 

partner begär ersättning för.
Avslutning Ekonomisk reglering av ett EU-program genom betalning av det utestående saldot till eller återvinning av medel 

från en medlemsstat.
Bestyrkandemetod Ett arrangemang som innebär att revisorn, utifrån tillräckliga bevis som inhämtats under revisionsarbetet, drar en 

slutsats om finansiell information, andra uppgifter eller särskilda påståenden från revisionsobjektet.
Bestyrkandeuppdrag Ett arrangemang som innebär att revisorn drar en slutsats utifrån tillräckliga revisionsbevis i form av finansiell 

information eller andra uppgifter som han eller hon inhämtar eller beräknar. Till exempel grundar revisionsrätten 
sitt uttalande om EU-utgifternas laglighet och korrekthet på resultatet av granskningen av ett urval av 
transaktioner.

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.

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.
Budgetförordningen 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 villkor, av EU-stöd till ett partnerlands statskassa.
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.
Delegeringsöverenskommelse (obsolet) Föregångaren till överenskommelse om medverkan som ersattes i och med ikraftträdandet av 2018 års 

budgetförordning.
Den gemensamma övervaknings- och utvärderingsramen CMEF Reglerna och förfarandena för att utvärdera hur den gemensamma jordbrukspolitiken fungerar.
Den statistiska urvalsmetoden MUS (Monetary Unit Sampling, urvalsmetod med 
beloppsenheter)

MUS En statistisk urvalsmetod där sannolikheten för att en viss transaktion väljs ut 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.

Direktstöd Betalning 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.
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.
EIB:s externa utlåningsmandat . Ett arrangemang mellan EU och Europeiska investeringsbanken där EU beviljar EIB garantier mot förluster vid lån 

utanför EU till stöd för EU:s utrikespolitiska mål.
Ekonomiskt resultat Årets resultat, såsom det presenteras i EU:s konsoliderade årsredovisning, som motsvarar skillnaden mellan 

intäkter och kostnader.
Ettårighet Budgetprincipen att de anslag som tas upp i budgeten ska mottas och användas det budgetår som budgeten 

avser.
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 för att 

                Europeiska garantifonden för jordbruket EGFJ En EU-fond som finansierar 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 som finansierar EU:s bidrag till landsbygdsprogram.
Europeiska regionala utvecklingsfonden Eruf 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 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. De regleras av en gemensam uppsättning regler.

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 EU-stödda projekt eller program.

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.

Flerårig budgetram . 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 2014–2020.

Fonden för ett sammanlänkat Europa FSE Ett instrument som fastställer investeringsprioriteringar och tillhandahåller ekonomiskt stöd till sektorerna för 
             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.

Förordningen om gemensamma bestämmelser En förordning med bestämmelser om de fem europeiska struktur- och investeringsfonderna och hur de ska 
samordnas på ett ändamålsenligt sätt.

Förslag till ändringsbudget Ett förslag till ändring av EU-budgeten som kommissionen lägger fram under genomförandeperioden.
Förvaltande myndighet  Den nationella, regionala eller lokala (offentliga eller privata) myndighet som utsetts av en medlemsstat att 

förvalta ett EU-finansierat program.
Frikopplat [inkomst]stöd EU-stöd till jordbrukare som inte är knutet till produktion av en viss produkt.



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

Gemensamma jordbrukspolitiken 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.

Geospatial stödansökan . Ett onlineverktyg för att lämna in arealbaserade ansökningar om jordbruksstöd.
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 EU-budgeten där kommissionen anförtror genomförandeuppgifter åt andra enheter 
(såsom tredjeländer och internationella organisationer).

Indirekta kostnader Kostnader, till exempel omkostnader eller andra administrativa kostnader, som en stödmottagare har för ett EU-
projekt eller en EU-åtgärd.

Initiativet för små och medelstora företag/SMF-initiativet Ett gemensamt finansieringsinstrument från kommissionen och Europeiska investeringsfonden som ska underlätta 
tillgången till finansiering för små och medelstora företag.

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.

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

Insatsområde Inom sammanhållningspolitiken en eller flera investeringsprioriteringar som motsvarar ett centralt mål för ett 
operativt 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.

Internationella revisionsstandarder ISA Standarder för yrkesutövningen som fastställer oberoende revisorers egenskaper 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.
Konsoliderad årsredovisning De aggregerade räkenskaperna för alla EU-institutioner, EU-byråer och EU-organ, som presenteras i ett enda 

dokument.
Kontradiktoriskt förfarande Förfarande där granskningsresultat delges revisionsobjektet för diskussion och möjlighet att lämna kommentarer 

inom en viss tid.
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.

Kopplat stöd EU-stöd till jordbrukare för produktion av en viss produkt.
Korrekthet I vilken utsträckning en transaktion följer gällande regler och förordningar.
Korrigerande kapacitet Ett mått som kommissionen använder sig av när den ska uppskatta storleken på framtida korrigeringar.
Kvantifierbart fel En klassificering som revisionsrätten använder när resultatet av en transaktionsgranskning rapporteras och 

beloppet för en transaktion som innehåller fel kan mätas.
Kvarstående felprocent(sats)/Kvarstående riskprocent/Sammanlagd återstående 
felprocent

 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.
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 EU-projekt eller EU-program omfattar ofta flera betalningar: förskottsbetalningar, mellanliggande betalningar och 

slutbetalningar. Stödmottagare ansöker om mellanliggande betalningar när de 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.

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.

Omnibusförordningen En ändring av budgetförordningen, tillämplig sedan augusti 2018, som innebar att EU:s finansiella regler ändrades 
och förenklades och att budgetförvaltningen på olika områden gjordes mer resultatinriktad.

Operativt program OP 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.

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.
Output Det som produceras eller uppnås genom ett EU-finansierat projekt, till exempel utbildningskurser som hållits eller 

avloppsreningsverk eller vägsträcka som byggts.
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.

Överföring mellan budgetår Överföring, på vissa villkor, av outnyttjade budgetanslag från ett budgetår till nästa.
Övergångsfacilitet Ett instrument som säkerställer finansieringskontinuitet mellan olika EU-finansieringssystem.
Överträdelseförfarande Ett förfarande som innebär att kommissionen vidtar åtgärder mot en EU-medlemsstat som inte uppfyller sina 

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

pengarna.
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.

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

Programperiod Den period inom vilken ett EU-utgiftsprogram planeras och genomförs.
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 som gjorts från 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 Brister som generaldirektörer signalerar i den revisionsförklaring som de lämnar i en årlig verksamhetsrapport.

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.

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 uppnås.

Revisionsförklaring DAS En förklaring som offentliggörs i revisionsrättens årsrapport med revisionsrättens revisionsuttalande om EU-
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.

Sammanhållningsfonden SF En EU-fond som ska minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i EU genom att finansiera investeringar i 
medlemsstater där bruttonationalinkomsten 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).



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.

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.

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 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 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.

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, inom 
vilket jordbrukare får ett standardstödbelopp per hektar. Övriga medlemsstater tillämpar ordningen för 
grundstöd.

Tillbakadragande När kommissionen låter ett outnyttjat åtagande helt eller delvis förfalla.
Traditionella egna medel  EU:s inkomster som uppbärs genom tullar och sockeravgifter.

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.
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.
Utbetalning av förfinansiering Ett kontantförskott för att finansiera specifika aktiviteter under en viss period.
Utbetalningsgrad Den andel av de totala medel som betalats ut från ett finansieringsinstrument till slutmottagare.
Utnyttjande Den omfattning, ofta uttryckt i procent, i vilken EU-medel som fördelats till medlemsstater har gått till 

stödberättigande projekt.
Väsentlighetsgräns En gräns över vilken oriktigheter som upptäcks i en granskad population eller uppsättning finansiella rapporter 

anses påverka riktigheten och tillförlitligheten.
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