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GLOSSARJU TA’ DEFINIZZJONIJIET BIEX JINTUŻA MAR-RAPPORT ANNWALI TAL-QEA 

Introduzzjoni 

Dan il-glossarju huwa maħsub biex jgħin lill-qarrejja billi jippreżenta definizzjonijiet ċari u 
sempliċi tat-termini tekniċi li jintużaw fir-rapport. Għad-definizzjonijiet legali uffiċjali, 
jenħtieġ li l-qarrejja jikkonsultaw it-testijiet legali rilevanti. 

Definizzjonijiet u spjegazzjonijiet aktar dettaljati rigward l-istituzzjonijiet tal-UE u rigward il-
leġiżlazzjoni, il-kontijiet u l-politiki tal-UE jistgħu jinstabu: 

- fuq is-sit web tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE: 

http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=mt 

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

- fuq is-siti web tad-Direttorati Ġenerali (DĠ) tal-Kummissjoni, pereżempju: 

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

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

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  

Abbozz ta' baġit emendatorju: 

Proposta li ssir mill-Kummissjoni biex temenda ċerti aspetti tal-baġit adottat għas-sena 
kkonċernata. 

Aġenzija tal-pagamenti: 

L-ekwivalenti, fis-settur agrikolu, tal-awtoritajiet maniġerjali u taċ-ċertifikazzjoni, dan il-korp 
jinħatar mill-awtoritajiet nazzjonali biex jamministra u jikkontrolla l-appoġġ dirett u l-miżuri 
tas-suq. 

Akkwist pubbliku: 

Il-proċess li permezz tiegħu l-awtoritajiet tal-UE, dawk nazzjonali, reġjonali u lokali pubbliċi, 
jew korpi rregolati mil-liġi pubblika, jixtru prodotti, servizzi u xogħlijiet. Impriżi privati huma 
wkoll suġġetti għal regoli u/jew prinċipji tal-akkwist pubbliku kull meta jwettqu akkwisti li 
jkunu ffinanzjati l-aktar minn fondi pubbliċi. 
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Analiżi ta' nofs it-terminu: 

Analiżi tal-aspetti prinċipali tal-implimentazzjoni tal-qafas finanzjarju pluriennali sa dak iż-
żmien, filwaqt li jittieħed kont tas-sitwazzjoni ekonomika u l-perspettiva ekonomika fiż-
żmien meta tkun saret l-analiżi (dik l-aktar reċenti ġiet ippubblikata fl-2016). 

Appoġġ akkoppjat: 

Appoġġ marbut mal-produzzjoni ta’ prodott agrikolu speċifiku. 

Appoġġ baġitarju: 

Mezz ta’ kif tingħata l-għajnuna għall-iżvilupp (Intestatura 4 tal-QFP – “Ewropa Globali”, il-
FEŻ). Dan jinvolvi t-twettiq ta’ pagamenti lill-kont tat-teżor nazzjonali ta’ pajjiż sieħeb, 
valutazzjoni tal-prestazzjoni, żvilupp tal-kapaċità, u djalogu mal-pajjiż sieħeb. Il-Kummissjoni 
tiddistingwi bejn tliet tipi ta’ appoġġ baġitarju: Kuntratti ta’ “governanza tajba u żvilupp”, ta’ 
“riforma settorjali”, u għall-”bini tal-Istat”. 

Appoġġ diżakkoppjat: 

Appoġġ li mhuwiex marbut mal-produzzjoni ta’ prodott agrikolu speċifiku. 

Approprjazzjoni: 

Ammont li jiġi awtorizzat għal skop speċifiku fil-baġit. 

Awtorità baġitarja: 

L-istituzzjonijiet li għandhom is-setgħa li jistabbilixxu l-baġit tal-UE, jiġifieri l-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri. 

Awtorità maniġerjali: 

Awtorità pubblika (jew privata) nazzjonali, reġjonali jew lokali magħżula minn Stat Membru 
biex timmaniġġġja programm operazzjonali. Il-kompiti tagħha jinkludu l-għażla ta' proġetti 
għall-finanzjament, il-monitoraġġ ta’ kif il-proġetti jiġu implimentati u r-rappurtar lill-
Kummissjoni dwar l-aspetti finanzjarji u r-riżultati miksuba. L-awtorità maniġerjali timponi 
wkoll kwalunkwe korrezzjoni finanzjarja fuq il-benefiċjarji wara li jkunu twettqu awditi mill-
Kummissjoni, mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri jew minn kwalunkwe awtorità fl-Istat Membru 
(eż. awtoritajiet tal-awditjar). 

Awtorità taċ-ċertifikazzjoni: 

Entità li twettaq kontrolli fuq l-infiq iddikjarat mill-awtoritajiet maniġerjali biex tivverifika l-
legalità u r-regolarità tiegħu, sabiex imbagħad tipprovdi aċċertament lill-Kummissjoni fir-
rigward ta’ dan. 
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Awtorità tal-awditjar: 

Entità, bħal xi dipartiment ta’ kanċellerija tal-Istat jew ministeru tal-Finanzi, li twettaq awditi 
tas-sistemi u awditi tal-operazzjonijiet taħt programm operazzjonali u tikkomunika s-sejbiet 
tagħha lill-awtoritajiet maniġerjali u taċ-ċertifikazzjoni rilevanti. Din tippreżenta rapport 
annwali lill-Kummissjoni li jkun jipprovdi aċċertament dwar il-funzjonament xieraq tas-
sistemi ta’ ġestjoni u kontroll u, b’konsegwenza ta’ dan, dwar il-legalità u r-regolarità tal-infiq 
iċċertifikat. Din l-awtorità trid tkun indipendenti mill-korpi li jimmaniġġjaw il-fondi. 

B 

Benefiċjarju: 

Persuna fiżika jew ġuridika li tirċievi sussidju mill-baġit tal-UE. 

Bur permanenti: 

Art li tintuża sabiex jitkabbar il-ħaxix jew foraġġ erbaċew ieħor naturali (sew jekk ikun inżera’ 
u sew jekk jitla’ waħdu) għal aktar minn ħames snin konsekuttivi u li ma ġietx inkluża fl-
iskema tan-newba tal-uċuħ tar-raba’ ta’ impriża agrikola partikolari. 

C 

D 

Deċiżjoni ta’ konformità: 

Deċiżjoni formali tal-Kummissjoni, li tikkwantifika l-ammonti li l-Istati Membri jridu 
jirrimborżaw wara proċedura ta' approvazzjoni tal-konformità. 

Dħul assenjat: 

Dħul li, minħabba l-oriġini tiegħu, huwa assenjat għal infiq speċifiku (eż. kontribuzzjonijiet 
tal-Istati Membri jew ta' pajjiżi terzi għal programmi speċifiċi ta' riċerka). Din hija eċċezzjoni 
għall-prinċipju baġitarju li jgħid li d-dħul totali jrid ikopri l-infiq totali. 

Dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni: 

Dikjarazzjoni li tiġi pprovduta kull sena mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Din ikun fiha l-opinjoni tal-awditjar tal-Qorti dwar l-affidabbiltà tal-
kontijiet tad-dħul u l-infiq kollu tal-UE u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjoni ta' 
bażi. Magħrufa wkoll bħala d-”DAS”, mill-ekwivalenti Franċiż Déclaration d'assurance. 
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Diskussjoni u analiżi tar-rapport finanzjarju: 

Spjegazzjoni tal-elementi, it-tranżazzjonijiet u l-avvenimenti sinifikanti ppreżentati fir-
rapporti finanzjarji ta’ entità, kif ukoll tal-fatturi li influwenzawhom. 

Diżimpenn: 

Att li permezz tiegħu impenn eżistenti (jew parti minnu) jiġi kkanċellat. 

E 

Ekoloġizzazzjoni: 

Skema ta' għajnuna diretta li ġiet introdotta taħt ir-riforma tal-PAK tal-2013 għall-
promozzjoni ta’ prattiki agrikoli li jirrispettaw l-ambjent. Bdiewa li jirċievu appoġġ dirett taħt 
l-iskema ta' pagament bażiku (BPS) jew l-iskema ta' pagament uniku skont l-erja (SPUE) 
huma obbligati jiddiversifikaw l-uċuħ tar-raba’, iżommu bwar permanenti eżistenti u 
jistabbilixxu “erjas b'fokus ekoloġiku”; jekk dawn il-kundizzjonijiet jiġu ssodisfati, huma 
jistgħu jibbenefikaw ukoll minn għajnuna għall-ekoloġizzazzjoni. 

Evalwazzjoni: 

Valutazzjoni tal-effettività, l-effiċjenza, il-koerenza, ir-rilevanza u l-valur miżjud tal-UE f’dak li 
jirrigwarda intervent individwali tal-UE. 

F 

Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS): 

Mekkaniżmu ta’ appoġġ għall-investiment, ibbażat fuq Regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill u implimentat permezz ta’ ftehim bejn il-BEI u l-Kummissjoni Ewropea, għall-
mobilizzazzjoni tal-finanzi għal proġetti strateġiċi madwar l-UE. 

Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE jew fondi SIE): 

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-
Sajd, li nġiebu flimkien għall-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020 taħt regoli komuni (ir-
Regolament (UE) Nru 1303/2013 - ir-”Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni”). 
Bejniethom, attwalment dawn il-ħames fondi ta’ ġestjoni kondiviża jirrappreżentaw aktar 
minn nofs l-infiq tal-UE. L-għan kumplessiv tagħhom huwa li jnaqqsu l-iżbilanċi reġjonali 
madwar l-UE. 

Ftehimiet ta’ sħubija: 

Ftehimiet bejn il-Kummissjoni u kull Stat Membru maħsuba, biex jiżguraw li l-fondi jintużaw 
f’konformità mal-istrateġija Ewropa 2020. 



5 

Ġ 

Ġestjoni diretta: 

Ġestjoni (jintgħażlu kuntratturi, jingħataw għotjiet, jiġu ttasferiti fondi, jiġu mmonitorjati 
attivitajiet, eċċ.) ta’ fond jew ta’ programm li ssir direttament mill-Kummissjoni stess, 
b’kuntrast ma’ ġestjoni kondiviża. 

Ġestjoni finanzjarja tajba: 

Kunċett li jinkludi l-prinċipji tal-ekonomija, l-effiċjenza u l-effikaċja (effettività), u ddefinit fl-
Artikolu 30(2) tar-Regolament Finanzjarju. "Il-prinċipju tal-ekonomija jirrikjedi li r-riżorsi użati 
mill-istituzzjoni fit-twettiq tal-attivitajiet tagħha għandhom ikunu disponibbli f'waqt xieraq, fi 
kwantità u kwalità xierqa u bl-aħjar prezz. Il-prinċipju tal-effiċjenza jikkonċerna l-aqwa 
relazzjoni bejn ir-riżorsi użati u r-riżultati miksuba. Il-prinċipju tal-effikaċja (effettività) 
jikkonċerna l-kisba tal-objettivi speċifiċi stabbiliti u li jintlaħqu r-riżultati ppjanati." 

Ġestjoni kondiviża: 

Metodu ta' implimentazzjoni tal-baġit tal-UE li fih, f’kuntrast mal-ġestjoni diretta, il-
Kummissjoni tiddelega l-implimentazzjoni ta' kompiti lill-Istati Membri filwaqt li żżomm ir-
responsabbiltà finali. L-Istat Membru jwassal fondi lill-benefiċjarji u lir-riċevituri (finali) 
(permezz ta’ aġenziji tal-pagamenti fil-każ tal-agrikoltura u l-iżvilupp rurali u permezz ta’ 
awtoritajiet maniġerjali għall-pagamenti taħt il-ġestjoni kondiviża). L-Istat Membru għandu 
responsabbiltà primarja għat-twaqqif ta’ sistema ta’ ġestjoni u kontroll li tkun tikkonforma 
mar-rekwiżiti tar-regolamenti, filwaqt li jiżgura li din is-sistema tiffunzjona b’mod effettiv u li 
din tipprevieni, taqbad u tikkoreġi l-irregolaritajiet. 

G 

Għ 

Għajnuna “de minimis”: 

Ammonti ta’ għajnuna mill-Istat li jaslu sa ċertu limitu massimu (għal kull riċevitur, matul 
perjodu ta’ tliet snin), li jitqiesu li huma kompatibbli mas-suq uniku u għalhekk eżenti mir-
rekwiżit li dawn jiġu approvati mill-Kummissjoni. 

Għajnuna diretta/appoġġ dirett: 

Pagamenti ta’ appoġġ għall-introjtu li jingħataw lill-bdiewa f’konformità mal-politika agrikola 
komuni, inklużi l-għajnuna akkoppjata u l-għajnuna diżakkoppjata relatata mal-erja. 
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Għajnuna mill-Istat: 

Kull forma ta’ appoġġ finanzjarju dirett jew indirett ipprovduta mill-awtoritajiet pubbliċi 
nazzjonali lill-impriżi, li twassal għal distorsjoni jew theddida ta' distorsjoni għall-
kompetizzjoni billi tiffavorixxi ċerti impriżi jew ċerti produtturi (il-produzzjoni ta’ ċerti 
oġġetti). It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ġeneralment jipprojbixxi li 
tingħata għajnuna mill-Istat fi ħdan is-suq komuni dment li din ma tkunx debitament 
ġustifikata. Ir-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat jikkjarifikaw fejn huwa meqjus li appoġġ 
iwassal għal distorsjoni (jew għal theddida ta' distorsjoni) fil-kompetizzjoni. Il-Kummissjoni 
għandha l-kompetenza esklużiva li tivvaluta jekk l-għajnuna mill-Istat tkunx kompatibbli mar-
regoli – suġġett għal reviżjoni mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. 

Għotjiet: 

Kontribuzzjonijiet finanzjarji diretti mill-baġit biex jiffinanzjaw azzjoni ta’ għajnuna għall-
implimentazzjoni ta’ parti speċifika ta’ politika tal-UE, jew biex jappoġġaw il-funzjonament 
ta’ korp li jkollu għan ta’ interess Ewropew ġenerali jew li jkollu objettiv li jifforma parti minn 
politika tal-UE. 

H 

I 

Impatt: 

Fil-valutazzjoni tal-prestazzjoni, il-konsegwenzi soċjoekonomiċi fuq terminu ta' żmien aktar 
fit-tul li jistgħu jiġu osservati wara ċertu żmien wara l-ikkompletar ta’ proġett jew ta’ 
programm. 

Impenn: 

Assenjar ta’ ammont mill-baġit biex jiffinanzja elementi speċifiċi ta’ nfiq jekk ċerti 
kundizzjonijiet ikunu ssodisfati. Permezz tal-assenjar ta’ dawn l-ammonti, l-UE tista’ tiffirma 
kuntratti u ftehimiet ta' għotja u tista’ tieħu deċiżjonijiet oħra li jkollhom impatt finanzjarju. 

Input: 

Fil-valutazzjoni tal-prestazzjoni, il-mezzi finanzjarji, umani, materjali, organizzazzjonali jew 
regolatorji meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ politika, proġett jew programm. 
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(Intervall ta') fiduċja: 

Il-livell ta’ żball reali jista’ jkun magħruf biss jekk it-tranżazzjonijiet kollha jiġu ttestjati. 
B’approċċ ibbażat fuq kampjuni aħna, minflok, nikkalkulaw intervall ta’ fiduċja ta’ 95 %, li 
jfisser li nqisu li hemm ċans ta’ 95 % li l-livell ta’ żball reali huwa fi ħdan dak l-intervall. 

Introjtu nazzjonali gross (ING): 

It-total tal-introjti kollha tar-residenti ta’ ekonomija partikolari f’perjodu partikolari. L-ING 
jintuża biex jiddetermina l-limitu superjuri għall-pagamenti tal-UE fi kwalunkwe sena 
partikolari: jenħtieġ li dawn ma jaqbżux il-1,20 % tal-ING tal-UE. Il-kontribuzzjoni mwettqa 
minn Stat Membru għad-dħul tal-UE huwa ddeterminat, fil-biċċa l-kbira, mill-ING tiegħu 
bħala proporzjon tat-total tal-ING kollha fl-UE. 

Investiment ta’ ekwità: 

L-għoti ta’ kapital lil impriża, b'investiment dirett jew indirett inkambju għall-proprjetà 
(sjieda) sħiħa jew parzjali ta’ dik l-impriża, u fejn l-investitur fil-kapital jista’ jassumi xi 
kontroll ġestjonali (maniġerjali) tal-impriża u jkun jista’ jipparteċipa fil-profitti futuri tal-
impriża. L-investituri ma jirkuprawx l-investiment ta’ ekwità tagħhom qabel ma jbigħu l-
proprjetà (is-sjieda) tagħhom jew qabel ma l-assi (netti) tal-impriża jiġu likwidati. Magħruf 
ukoll bħala “kontribuzzjoni ta’ ekwità”. 

Irregolarità: 

Azzjoni jew ommissjoni li twassal għal nuqqas ta' konformità mar-regoli tal-UE (jew ma’ 
regoli rilevanti oħra), u li potenzjalment ikollha impatt negattiv fuq l-interessi finanzjarji tal-
UE. Irregolaritajiet jistgħu jkunu r-riżultat ta’ żbalji ġenwini li jsiru mill-benefiċjarji jew mill-
awtoritajiet responsabbli għat-twettiq ta’ pagamenti. Irregolarità mwettqa apposta tista’ 
tikkostitwixxi frodi. 
(ara wkoll żball) 

J 

K 

Kampjunar f’unitajiet monetarji (MUS): 

Metodu ta' kampjunar statistiku fejn kull euro li tintnefaq g ħandha opportunità ugwali li 
tintgħażel għall-eżaminar. F’termini ta’ tranżazzjonijiet, l-użu tal-MUS jiggarantixxi li l-
probabbiltà li tintgħażel tranżazzjoni hija proporzjonali mad-daqs tagħha. In-natura statistika 
tal-MUS tippermetti li r-riżultati jiġu estrapolati mill-kampjun għall-popolazzjoni kollha. 

Kapaċità korrettiva: 

Ammont stmat ta’ nfiq li jkun involut fil-ksur ta’ dispożizzjonijiet legali u kuntrattwali, li jkun 
ġie identifikat u kkoreġut mid-DĠ rilevanti tal-Kummissjoni/mill-awtoritajiet kompetenti 
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wara li l-pagament ikun ġie awtorizzat. It-terminu jirreferi wkoll għall-abbiltà ta’ awtorità fl-
Istat Membru jew f’DĠ tal-Kummissjoni biex tidentifika u tikkoreġi nfiq irregolari. 

Kontijiet konsolidati (tal-UE): 

Il-kontijiet aggregati tal-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha tal-UE, ippreżentati mill-
Kummissjoni f’dokument sommarju uniku, bl-esklużjoni ta’ kwalunkwe ammont li huma 
jkunu ħallsu jew li għandhom jagħtu lil xulxin. 

Korp taċ-ċertifikazzjoni: 

L-ekwivalenti fis-settur agrikolu tal-awtorità tal-awditjar, din hija entità legali pubblika jew 
privata maħtura mill-Istat Membru biex jiċċertifika l-verità, il-kompletezza u l-preċiżjoni tal-
kontijiet tal-aġenzija tal-pagamenti akkreditata. 

Kundizzjonalità: 

Mekkaniżmu taħt il-politika agrikola komuni li permezz tiegħu l-bdiewa huma obbligati 
jsegwu sett ta' regoli dwar is-saħħa ambjentali, is-saħħa pubblika u tal-annimali, it-
trattament xieraq tal-annimali u l-ġestjoni tal-art, sabiex jirċievu l-ammont sħiħ tal-
pagamenti tagħhom. 

Kwittanza: 

Deċiżjoni mill-Parlament Ewropew li teħles lill-Kummissjoni mir-responsabbiltà tagħha għall-
ġestjoni ta’ baġit partikolari, u li tagħlaq l-istess baġit fuq il-bażi ta’ rakkomandazzjoni mill-
Kunsill kif ukoll tar-rapport annwali tal-QEA u d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tagħha. 

L 

Limitu massimu: 

Limiti ta’ nfiq jew ta’ dħul li jiġu stabbiliti bil-liġi jew bi ftehim, bħal fid-deċiżjoni dwar ir-
riżorsi proprji jew fil-qafas finanzjarju pluriennali. Għall-impenji, il-QFP jissettja limitu 
massimu annwali individwali għal kull intestatura ta’ nfiq, filwaqt li għall-approprjazzjonijiet 
ta' pagament jkun japplika limitu massimu annwali kumplessiv. 

Livell ta' żball stmat: 

L-aħjar stima annwali tagħna tal-livell ta’ żball li jolqot klassi ta' pagamenti. Dan jiġi kkalkulat 
abbażi tar-riżultati ta' testijiet imwettqa fuq kampjun rappreżentattiv tat-tranżazzjonijiet. 
Huwa jiġi espress bħala perċentwal ta' pagamenti żbaljati fil-valur totali tal-pagamenti. Dan 
il-perċentwal jinsab, bi probabbiltà ta' 95 %, f'intervall ta’ fiduċja ddefinit b'limitu inferjuri u 
limitu superjuri. 
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Loġika ta' intervent: 

Qafas kunċettwali li juri kif il-ħtiġijiet ivvalutati u l-objettivi segwiti jorbtu mal-azzjoni tal-UE li 
tkun ittieħdet, kif ukoll ir-riżultat mistenni tagħha. 

M 

Miżuri tas-suq: 

Intervent pubbliku fis-swieq agrikoli biex l-effetti ta’ kwalunkwe nżul fil-prezz jiġu mmitigati, 
u biex id-diffikultajiet strutturali fuq is-suq kif ukoll l-appoġġ speċifiku għas-settur jiġu 
indirizzati (pereżempju għall-frott u l-ħxejjex, għall-inbid u għall-iskemi għall-iskejjel). 

N 

O 

Obbligazzjoni kontinġenti: 

Fil-kontabbiltà, din hija obbligazzjoni li tista’ sseħħ, skont xi jkun l-eżitu ta’ avveniment futur 
li jista’ jseħħ. Hija tiġi rreġistrata fil-kontijiet jekk hemm probabbiltà li sseħħ u jekk l-ammont 
jista’ jiġi stmat b’mod raġonevoli. 

Opzjoni ta’ spejjeż simplifikati: 

Mezz ta’ kalkolu tal-ammonti ta’ għotjiet indipendentement mill-ispejjeż li jkunu verament 
iġġarrbu. Il-forom prinċipali ta’ spejjeż simplifikati huma kostijiet (spejjeż) unitarji standard, 
finanzjamenti b’rata fissa (ikkalkulati bħala perċentwal ta’ kategoriji oħra ta’ spejjeż eliġibbli) 
u somom f'daqqa (marbuta ma’ output jew riżultat speċifiku). 

Output: 

Fil-valutazzjoni tal-prestazzjoni, din hija xi ħaġa li tiġi prodotta jew imwettqa bir-riżorsi 
allokati għal proġett jew programm (eż. korsijiet ta’ taħriġ mogħtija lil żagħżagħ qiegħda, 
għadd ta’ impjanti tad-drenaġġ jew km ta’ toroq mibnija, eċċ.). 

P 

Pagament interim: 

Pagament li jsir mill-UE lil benefiċjarju, ibbażat fuq klejm, qabel l-ikkompletar tal-proġett jew 
azzjoni rilevanti. B’mod ġenerali, pagamenti interim isiru jekk ikun sar progress suffiċjenti fil-
proġett jew azzjoni hekk kif speċifikat fil-kuntratt jew fil-ftehim ta' għotja. 

Perjodu ta’ programmazzjoni: 

Il-qafas pluriennali li fi ħdanu l-infiq jiġi ppjanat u implimentat. Id-durata ta’ perjodu ta' 
programmazzjoni tista’ testendi sew wara s-snin tal-intestatura tal-qafas finanzjarju 



10 

pluriennali li taħtha jintnefqu l-fondi. Dan huwa dovut prinċipalment għar-regoli li jirregolaw 
il-kontijiet finali, u għall-għeluq tal-programmi operazzjonali. Pereżempju, is-sena 
kontabilistika finali għall-programmi tal-agrikoltura u tal-Koeżjoni għall-perjodu 2014-2020 
se tintemm f’nofs l-2024. 

Politika agrikola komuni (PAK): 

Mekkaniżmu li nħoloq fl-1962 biex jiggarantixxi, fost affarijiet oħra, is-sigurtà alimentari 
filwaqt li jiżgura standard tal-għajxien ekwu għall-bdiewa tal-UE. Il-PAK għadda minn riformi 
kbar fl-1992, fl-2003 u fl-2013. 

Prestazzjoni: 

Il-punt sa fejn proġetti jew programmi jaderixxu mal-prinċipji tal-ġestjoni finanzjarja tajba. 

Proġett kbir: 

Operazzjoni fuq skala kbira li tinkludi sensiela ta’ xogħlijiet, attivitajiet jew servizzi maħsuba 
biex twettaq kompitu indiviżibbli ta’ natura ekonomika jew teknika pre ċiża, li jkollha 
għanijiet identifikati b’mod ċar. Ir-regolamenti jistabbilixxu sollijiet finanzjarji li, meta 
jinqabżu, l-operazzjonijiet jitiqiesu bħala proġetti kbar, u b’hekk isiru suġġetti għal 
approvazzjoni speċifika mill-Kummissjoni fuq il-bażi ta’ reviżjoni tal-kwalità indipendenti. 
Għall-perjodi ta' programmazzjoni 2007-2013 u 2014-2020, is-soll normali huwa ta’ 
EUR 50 miljun. 

Programm operazzjonali: 

Programm ta' investimenti ffinanzjati mill-UE li jkunu saru minn Stat Membru, li jkun ġie 
approvat mill-Kummissjoni Dan jieħu l-forma ta' sett koerenti ta' prijoritajiet li jinkludu 
miżuri li skonthom għandhom jiġu kofinanzjati proġetti għad-durata tal-qafas finanzjarju 
pluriennali fuq seba’ snin. 

Proposta għal Regolament Omnibus: 

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji 
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-UE, u dwar emendi għar-regoli ta’ diversi setturi tal-infiq 
tal-UE. Dan huwa dokument tal-Kummissjoni (COM(2016) 605 final) li għandu l-għan li 
jemenda u jissimplifika ħafna regolamenti li attwalment huma applikabbli għall-Fondi 
Strutturali u ta' Investiment Ewropej. 

Provvediment: 

Fil-kontabbiltà, din hija obbligazzjoni ta' twaqqit in ċert jew ammont inċert li jkun ġie 
rreġistrat fil-karta tal-bilanċ. 
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Q 

Qafas finanzjarju pluriennali (QFP): 

Il-pjan ta’ nfiq tal-UE fuq terminu twil. Il-QFP jistabbilixxi l-prijoritajiet ta' nfiq u l-ammonti 
massimi li l-UE tista' tonfoq f'oqsma partikolari matul perjodu fiss ta' bosta snin. Il-QFP 
attwali jkopri l-perjodu 2014-2020, filwaqt li dawk preċedenti kienu jkopru l-perjodu 2007-
2013 u l-perjodu 2000-2006. Il-QFP huwa maqsum f’sitt partijiet, jew intestaturi. 

R 

Rapport annwali tal-attività (RAA): 

Rapport intern dwar il-ġestjoni li jintbagħat lill-Kummissarji mid-Direttur Ġenerali ta’ kull DĠ 
tal-Kummissjoni. Kull RAA jkopri l-ġestjoni u l-kontroll intern ta’ kull DĠ rilevanti, kif ukoll il-
prestazzjoni tiegħu fir-rigward tal-objettivi u l-attivitajiet ewlenin li jkunu identifikati fil-pjan 
ta’ ġestjoni tiegħu. Ir-RAA jinkludi dikjarazzjoni mid-direttur ġenerali jew mill-kap tad-
dipartiment rilevanti dwar l-informazzjoni pprovduta fih. 

Rata tal-iżball/tar-riskju residwu: 

Dan huwa s-sehem li jkun fadal, tal-infiq, li ma jkunx legali u regolari ladarba l-miżuri 
korrettivi kollha jkunu ttieħdu inkunsiderazzjoni. It-termini “riskju” u “żball” jiġu applikati 
b’mod sinonimu, iżda f’oqsma differenti ta’ nfiq. 

Regolament Finanzjarju: 

Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-UE. Ir-
Regolament Finanzjarju huwa l-punt prinċipali ta’ referenza għall-prinċipji u l-proċeduri li 
jirregolaw l-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE u l-kontroll tal-fondi tal-UE. 

Regolarità: 

Il-punt sa fejn it-tranżazzjonijiet ikunu twettqu skont il-liġijiet u l-kuntratti rilevanti. 

Riċevitur: 

Terminu użat fir-Regolament Finanzjarju biex jirreferi għal persuna fiżika jew ġuridika li 
tirċievi selfa jew garanzija mingħand, jew investiment minn, strument finanzjarju ffinanzjat 
mill-UE. It-terminu jintuża wkoll għal persuna fiżika jew ġuridika li ma tirċevix proprjament 
pagament ta’ sussidju iżda minkejja dan tibbenefika minn attivit à ffinanzjata mill-UE, bħal 
persuna li tirċievi taħriġ fuq kors iffinanzjat mill-UE jew parteċipant f’inizjattiva ta’ impjieg 
(ara wkoll benefiċjarju). 

Riċevitur finali: 

Ara riċevitur. 
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Riport: 

It-trasferiment ta’ approprjazzjonijiet awtorizzati, iżda mhux użati, minn sena għal oħra għal 
raġunijiet ġustifikati kif speċifikat fir-Regolament Finanzjarju. Normalment, l-infiq u d-dħul 
jiġu ppjanati u awtorizzati sena sena (il-“prinċipju tal-annwalità”). Għan-nefqa operazzjonali, 
ir-riport ta’ approprjazzjonijiet huwa eċċezzjoni għal dan il-prinċipju. Madankollu, għan-
nefqa amministrattiva, l-approprjazzjonijiet jiġu riportati regolarment b’mod awtomatiku, 
biex jitħallsu l-fatturi li jkunu waslu s-sena wara l-attività inkwistjoni. 

Riżerva: 

Fil-kuntest tar-rapport annwali tal-attività, direttur ġenerali joħroġ riżerva meta ma jkunx 
jista’ jikkonferma r-regolaità ta’ parti sinifikanti mill-pagamenti tad-DĠ jew meta jkun hemm 
implikazzjonijiet potenzjalment serji għar-reputazzjoni tal-Kummissjoni. 

Riżorsi proprji: 

Dħul għall-baġit tal-UE f’konformità mat-Trattati, mal-leġiżlazzjoni ta’ implimentazzjoni 
rilevanti u mal-baġit annwali. Id-dazji doganali huma s-sors l-aktar sinifikanti ta’ riżorsi 
proprji “tradizzjonali”; hemm ukoll riżorsa proprja bbażata fuq il-VAT u oħra bbażata fuq l-
ING. 

Riżultat: 

Fil-valutazzjoni tal-prestazzjoni, dan huwa l-effett immedjat ta’ proġett jew ta’ programm, li 
jkun jista’ jitkejjel. 

Riżultat ekonomiku: 

Id-differenza, fil-kontijiet konsolidati tal-UE, bejn id-dħul totali u l-ispejjeż totali. L-iskop ta’ 
dan ir-riżultat “ibbażat fuq id-dovuti” huwa li jippreżenta l-impatt finanzjarju ta’ avvenimenti 
fuq il-kontijiet tas-sena kkonċernata. Għalhekk, ir-riżultat ekonomiku huwa differenti mir-
riżultat baġitarju li jippreżenta d-differenza bejn id-dħul (flus kontanti riċevuti) u l-pagamenti 
li jkunu saru. 

S 

Sistema integrata ta' amministrazzjoni u kontroll (SIAK): 

Sistema li tintuża mill-Istati Membri għall-ġestjoni u l-kontroll ta’ pagamenti li jsiru lill-bdiewa 
taħt il-politika agrikola komuni. Din tikkonsisti f’databases li jaħżnu d-dettalji tal-bdiewa, tal-
applikazzjonijiet għall-għajnuna, tal-annimali u tad-drittijiet għall-pagament, u fid-database 
tal-LPIS. 

Sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art (LPIS): 

Database li fiha l-erjas agrikoli kollha (bl-inklużjoni ta’ ritratti mill-ajru jew bis-satellita) li 
jkunu eliġibbli għal għajnuna diretta taħt il-politika agrikola komuni. Tintuża biex jiġu 
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ċċekkjati l-irqajja' art li l-bdiewa jkunu kklejmjaw pagament għalihom, sabiex jiġi żgurat li 
jitħallsu għall-erja l-korretta, u għaldaqstant jiġu evitati pagamenti żejda. 

Skema ta' pagament bażiku (BPS): 

Sostituzzjoni tal-pagament uniku, din l-iskema daħlet fis-seħħ fl-2015, wara r-riforma tal-
2013 tal-politika agrikola komuni. Hija topera fuq il-bażi ta' drittijiet għall-pagament 
individwali, allokati għal art eliġibbli li l-applikant ikun iddikjara fl-2015. Kull dritt għall-
pagament li jiġi attivat flimkien ma' ettaru ta' art eliġibbli jiġġenera pagament taħt il-BPS li 
jkun daqs il-valur tad-dritt għall-pagament. Il-BPS topera fi 18-il Stat Membru, u l-2016 
kienet l-ewwel sena meta l-pagamenti saru fuq il-bażi ta’ dawn ir-regoli l-ġodda. 

Skema ta' pagament uniku skont l-erja: 

Skema ta’ għajnuna relatata mal-erja, applikata f’10 Stati Membri, li taħtha jingħataw 
ammonti ugwali ta’ għajnuna għal kull ettaru. 

Soll ta’ materjalità: 

Il-livell ta’ nefqa żbaljata jew irregolari fir-rigward tal-infiq tal-UE awditjat li, jekk jinqabeż, l-
iżball jitqies li huwa sinifikanti jew materjali għal skopijiet ta’ awditjar u x’aktarx li 
jinfluwenza lill-utent tal-kontijiet konsolidati tal-UE. Il-QEA tuża soll ta' materjalità ta’ 2 % 
għall-opinjoni tagħha, filwaqt li tieħu kont ukoll tan-natura u l-kuntest tal-iżball li jinstab. 

Spejjeż indiretti: 

Spejjeż, li jissejħu wkoll “spejjeż ġenerali”, li jikkontribwixxu għal proġett jew azzjoni tal-UE, 
iżda wkoll għal attivitajiet oħra mwettqa mill-benefiċjarju. Dawn l-ispejjeż ma jkunux 
marbuta ma’ jew attribwiti għall-proġett jew l-azzjoni tal-UE b’mod dirett; pjuttost jitqassmu 
fost l-attivitajiet differenti tal-benefiċjarju permezz ta’ diversi parametri (fatturi ewlenin tal-
ispejjeż). 

Stima ta’ programm: 

Dokument, imfassal minn pajjiż sieħeb u approvat mill-Kummissjoni Ewropea, li jkun fih 
programm ta' ħidma. Huwa jistabbilixxi l-attivitajiet li għandhom jitwettqu, ir-riżorsi 
finanzjarji, umani u materjali meħtieġa għall-implimentazzjoni tagħhom, u l-proċeduri li 
għandhom jiġu segwiti. 

Strateġija Ewropa 2020: 

L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea, fuq 10 snin, għall-impjiegi u t-tkabbir tniedet fl-2010 biex 
toħloq il-kundizzjonijiet għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. 

Strument finanzjarju: 

Forma ta’ appoġġ finanzjarju mill-baġit tal-UE (preċedentement magħruf bħala “strument ta’ 
inġinerija finanzjarja”) li jista’ jkollhu l-forma ta’ “self, garanziji, ekwità jew kważi ekwità, 
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investimenti, u strumenti oħrajn ta’ qsim tar-riskju” (ara l-Artikolu 2(p) tar-Regolament 
Finanzjarju). Meta mqabbla mal-għotjiet, il-vantaġġi prinċipali tal-istrumenti finanzjarji huma 
li jkun hemm il-potenzjal ta’ ingranaġġ ta’ kapital addizzjonali kif ukoll il-possibbiltà li l-
finanzjament jintuża mill-ġdid, jew li jsir “rotanti”. 

T  

Tranżazzjoni: 

Riċevuta, pagament jew użu dimostrat ta’ pagament bil-quddiem, li jiġi aċċettat mill-
Kummissjoni u rreġistrat fil-kontijiet. 

U 

V 

Valutazzjoni speċifika: 

Valutazzjoni speċifika għal kull qasam prinċipali ta’ attività tal-UE, li tissupplimenta d-
dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni li ssir mill-QEA skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea. Il-QEA tqis dawk il-kapitoli fir-rapport annwali tagħha li jkun fihom 
valutazzjoni dwar ir-regolarità ta’ intestatura partikolari tal-qafas finanzjarju pluriennali, tal-
ġestjoni finanzjarja u baġitarja kif ukoll tal-prestazzjoni, bħala valutazzjonijiet speċifiċi. 

W 

X 

Ż 

Żball: 

Irregolarità li tirriżulta minn nuqqas ta' konformità mar-rekwiżiti legali u kuntrattwali. 

Z 
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