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1.

BUDGETFÖRFARANDET

1.1.

Preliminärt budgetförslag för 2003
Det preliminära budgetförslaget för 2003 antogs av kommissionen och lades fram för
budgetmyndigheten i april 2002. Totalt föreslogs ett anslag på 45 117,8 miljoner euro
till garantisektionen vid EUGFJ, varav 40 419,85 miljoner euro för rubrik 1a
(2 260,2 miljoner euro under taket för underrubrik 1a) och 4 698 miljoner euro för
underrubrik 1b (i nivå med taket).

1.2.

Budgetförslaget för 2003
I juli 2002 antog rådet budgetförslaget för 2003. Anslagen för underrubrik 1a
minskade med 288 miljoner euro. Rådet lät anslagen för underrubrik 1b ligga kvar på
samma nivå som i det preliminära budgetförslaget för 2003.

1.3.

Ändringsskrivelsen
I slutet av oktober 2002 antog kommissionen ändringsskrivelse nr 3/2002 till det
preliminära budgetförslaget. I ändringsskrivelsen till det preliminära budgetförslaget
fastställs anslagsbehoven för räkenskapsåret 2003 till 44 780,5 miljoner euro. Av
detta avsattes 40 082,5 miljoner euro för marknadsåtgärder (2 597,6 miljoner euro
under taket för rubrik 1a) och 4 698 miljoner euro för landsbygdsutveckling (i nivå
med taket).

1.4.

Antagande av budgeten för 2003
I december 2002 fastställdes budgeten för 2003 i enlighet med ändringsskrivelsen för
2003.

2.

FINANS- OCH ANSLAGSFÖRVALTNING

A.

ANSLAGSFÖRVALTNING

2.1.

Disponibla anslag under räkenskapsåret 2003
De anslag som slutligen fanns disponibla under räkenskapsåret uppgick till
44 764 427 000,00 euro. En icke-automatisk anslagsöverföring från 2002 till 2003 på
83 892 329 euro har godkänts av budgetmyndigheten.

2.2.

Utnyttjande av disponibla anslag under räkenskapsåret 2003

2.2.1.

Budgettransaktioner
I följande tabell återges i detalj de budgettransaktioner som genomfördes under
räkenskapsåret 2003:
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i euro
1. Disponibla anslag
– normala anslag
– icke-automatiska överföringar

44 764 427 000,00
83 892 329,00

2. Detaljerade åtaganden
– för utgifter verkställda av medlemsstaterna med normala anslag
– för utgifter med icke-automatiska överföringar
– för direktbetalningar
Totalt åtaganden

44 072 548 900,34
83 892 329,00
305 519 864,52
44 461 961 093,86

3. Konteringar
– för utgifter verkställda av medlemsstaterna med normala anslag
– för utgifter med icke-automatiska överföringar
– för direktbetalningar
Totalt konteringar

44 072 548 900,34
81 397 691,00
15 492 512,96
44 169 439 104,30

4. Anslag som skall överföras automatiskt
– för utgifter verkställda av medlemsstaterna med normala anslag
– för utgifter verkställda av medlemsstaterna med
icke-automatiska överföringar
– för direktbetalningar
Totalt att överföras automatiskt
5. Anslag som inte skall överföras automatiskt
6. Förfallna anslag
(= 1 – 2 – 5)

2.2.2.

0,00
0,00
290 027 351,56
290 027 351,56
41 200 000,00
345 158 235,14

Anslag som skall överföras automatiskt
De anslag som skall överföras automatiskt utgör skillnaden mellan åtaganden och
konteringar. Under räkenskapsåret uppgick dessa anslag till 290,03 miljoner euro,
vilket motsvarar de anslag som kommissionen gjort åtaganden för i fråga om utgifter
som utbetalas direkt av kommissionen och som ännu inte verkställts vid
räkenskapsårets slut.

2.2.3.

Anslag som inte skall överföras automatiskt
I enlighet med artiklarna 9 och 149 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
av den 25 juni 20021 beslutade kommissionen om en icke-automatisk överföring från
räkenskapsåret 2003 till 2004 på totalt 41,20 miljoner euro. Det rör sig om följande:

2.3.

–

8,7 miljoner euro för budgetrubrik B01-406 (05.040109) ”Förbättrad
bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter”.

–

32,5 miljoner euro för budgetrubrik B01-4070 ”Skogsbruk – nytt system enligt
artikel 31.”

Automatiskt överförda anslag från räkenskapsåret 2002 till 2003
Tabellen nedan ger en övergripande bild av hur dessa överförda anslag utnyttjades
under räkenskapsåret 2003:

1
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i euro
1. Överförda åtaganden
– för utgifter verkställda av medlemsstaterna
– för direktbetalningar
Totalt åtaganden
2.

3.

4.

2.4.

–
231 176 044,00
231 176 044,00

Frigjorda åtaganden bland överförda anslag
– för utgifter verkställda av medlemsstaterna
– för direktbetalningar
Totalt frigjorda åtaganden

–
(2 543 486,79)
(2 543 486,79)

Betalningar
– för utgifter verkställda av medlemsstaterna
– för direktbetalningar
Totalt konteringar

–
209 807 950,34
209 807 950,34

Förfallna anslag (= 1 + 2 – 3)
– för utgifter verkställda av medlemsstaterna
– för direktbetalningar
Total förfallna överförda anslag

18 824 606,87
18 824 606,87

Ej automatiskt överförda anslag från räkenskapsåret 2002
I enlighet med artiklarna 9 och 149 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
beslutade kommissionen om en icke-automatisk överföring från räkenskapsåret 2002
till 2003 på totalt 83,89 miljoner euro.
Det rör sig om 34,576 miljoner euro för budgetrubrik B01-332 ”Fond för
nödfallsåtgärder på veterinärområdet och för andra djursjukdomar vilka kan innebära
risker för folkhälsan”, 4,571 miljoner euro för budgetrubrik B01-400 ”Investeringar i
jordbruksföretag”, 32,256 miljoner euro för budgetrubrik B01-4050 ”Miljövänligt
jordbruk – nytt system”, 6,49 miljoner euro för budgetrubrik B01-4080 ”Främjande
av anpassning och utveckling i landsbygdsområden, huvudsakliga åtgärder till förmån
för jordbrukssektorn” och 5,999 miljoner euro för budgetrubrik B01-4081 ”Andra
åtgärder”. Dessa anslag utnyttjades till fullo under 2003.

2.5.

Anslagsöverföringar inom EUGFJ:s garantisektion
Överföringarna nr 41/03 och 51/03 mellan kapitel godkändes av budgetmyndigheten
under 2003.

B.

FÖRSKOTTSSYSTEMET

2.6.

Förskott till medlemsstaterna

2.6.1.

Systemet för månatliga förskott på verkställda utgifter
Enligt artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 av den 17 maj 1999 om
finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken2 skall kommissionen besluta om
”månatliga förskott på verkställda utgifter som betalas av de ackrediterade
utbetalningsställena”. Förskotten betalas ut till medlemsstaterna i början av den andra
månaden efter det att utgifterna verkställts av utbetalningsställena. De betalningar

2
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som gjorts av medlemsstaterna mellan den 16 oktober 2002 och 15 oktober 2003
omfattas av förskottssystemet.
2.6.2.

Förskottsbeslut under räkenskapsåret 2003
Under räkenskapsåret 2003 fattade kommissionen tolv beslut om månatliga förskott. I
december 2003 beslutades om ett kompletterande förskott som syftade till att anpassa
de beviljade förskotten till de totala utgifter som skall hänföras till räkenskapsåret.

2.6.3.

Minskning och innehållande av förskott
Under 2003 gjordes korrigeringar på –49,67 miljoner euro avseende de förskott som
betalats ut till medlemsstaterna.

3.

BUDGETGENOMFÖRANDE

3.1.

Budgetgenomförandet
Utnyttjandet av åtagandebemyndiganden för EUGFJ:s garantisektion under
budgetåret 2003 uppgick till 44 462,0 miljoner euro, dvs. 99,1 % av de anslag som
förts upp under budgetrubrik B1 (44 864,4 miljoner euro). Utgifterna var ungefär
402,4 miljoner euro mindre än budgetanslagen. I den bifogade tabellen redogörs för
utnyttjandet av 2003 års budgetanslag per kapitel.
Budgetanslagen för underrubrik 1a uppgick till 40 117,1 miljoner euro, inbegripet ca
34,6 miljoner euro som fördes över från 2002 till kapitel B1-33. Efter avslutande av
räkenskaperna hade 39 782,4 miljoner euro av budgeten utnyttjats, dvs. 99,2 % av
budgetanslagen för denna underrubrik.
Budgetanslagen för underrubrik 1b uppgick till 4 747,3 miljoner euro, inbegripet ca
49,3 miljoner euro som fördes över från 2002. Efter avslutande av räkenskaperna
hade 4 679,6 miljoner euro utnyttjats, dvs. 98,6 % av budgetanslagen för denna
underrubrik.

4.

KOMMENTARER TILL BUDGETGENOMFÖRANDET

4.1.

Underrubrik 1a
När det gäller underrubrik 1a underutnyttjades alla budgetposter. Det var dock främst
i följande sektorer som budgetposterna underutnyttjades:
–

När det gäller vegetabiliska produkter: sektorerna för socker, frukt och
grönsaker samt vin.

–

När det gäller animaliska produkter: sektorerna för nöt- och griskött.

–

När det gäller sidoutgifter: livsmedelsprogram, främjandeåtgärder samt
agromonetära åtgärder.

I vissa kapitel, såsom övriga vegetabiliska sektorer (ris), mjölk, fårkött, veterinära
åtgärder och växtskyddsåtgärder, har anslagen istället överutnyttjats.
Skälen till genomförandemönstret för vissa budgetkapitel i förhållande till de
ursprungliga anslagen sammanfattas nedan:
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4.1.1.

Kapitel B1-11: Socker
Underutnyttjandet i detta kapitel berodde främst på att det exporterats mindre socker
än vad som ursprungligen angavs i budgeten.

4.1.2.

Kapitel B1-15: Frukt och grönsaker
Underutnyttjandet i detta kapitel berodde främst på mindre utbetalningar till
sektorerna för färsk frukt och färska grönsaker. De gynnsamma
marknadsförhållandena ledde till följande:

4.1.3.

–

Mindre kvantiteter frukt och grönsaker återtogs från marknaden, vilket
resulterade i lägre utgifter för ekonomisk ersättning.

–

Högre priser gjorde att stödet för bananer blev mindre än enligt den beräkning
som gjordes när budgeten för 2003 antogs.

Kapitel B1-16: Vin
Detta underutnyttjande berodde i första hand på att mindre utbetalningar gjordes på
grund av följande:

4.1.4.

–

Att det inte behövs någon krisdestillation i år. I budgeten hade det anslagits
medel till sådan destillation av 8,0 miljoner hl.

–

Att destillationen till spritindustrin uppgick till cirka 8,8 miljoner hl, medan
detta slags destillation i 2003 års budget beräknades uppgå till 12,5 miljoner hl.

–

Att mindre kvantiteter alkohol köptes upp och såldes från offentliga lager.

Kapitel B1-20: Mjölk
Detta överutnyttjande berodde på större utbetalningar på grund av följande:
–

Större exportbidrag för smör och smörfett än vad som ursprungligen låg till
grund för beräkningen i budgeten för 2003, samt på den större exporten av
smör.

–

Högre kostnader för offentlig lagring för både skummjölkspulver och smör på
grund av större inköp, vilket ledde till att större mängder av dessa produkter vid
årsslutet fanns i lager än enligt budgeten för 2003.

–

Högre stödnivåer för skummjölk som bearbetats till kasein och större mängder
av denna produkt som används i djurfoder än enligt budgeten för 2003.

–

Högre stödnivåer och större mängder smör för framställning av konditorivaror
än enligt budgeten för 2003 inom ramen för de särskilda användningarna inom
smörfettssystemet.

Kommissionen fick dessutom större inkomster från mjölkavgifter än enligt budgeten
för 2003.
4.1.5.

Kapitel B1-21: Nötkött
Detta underutnyttjande berodde i första hand på följande:
–
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–

Lägre bidragsutbetalningar till följd av att det 2002 ansöktes om am- och
dikobidrag, särskilt nötköttsbidrag och slaktbidrag för färre djur.

Detta underutnyttjande blev dock mindre av följande två skäl:

4.1.6.

–

Till följd av den torra sommaren i en del medlemsstater antog kommissionen
särskilda åtgärder enligt kommissionens förordning (EG) nr 1621/2003 av den
16 september 2003. På grundval av dessa åtgärder gjorde vissa medlemsstater
förskottsutbetalningar av am- och dikobidrag och särskilda nötköttsbidrag för
en del av kalenderåret 2003 med medel från 2003 års anslag istället för att
betala dessa under räkenskapsåret 2004. Dessa förskottsutbetalningar uppgick
till ca 101,0 miljoner euro.

–

Kommissionen återbetalade också ca 107,0 miljoner euro till medlemsstaterna
efter Europeiska gemenskapernas domstols beslut i mål C-239/01. Genom
beslutet upphävdes artikel 5.5 i kommissionens förordning (EG) nr 690/2001, i
den mån som artikeln föreskrev att medlemsstaterna skall stå för 30 % av priset
på nötkött som köps in inom ramen för det särskilda inköpssystemet.

Kapitel B1-22: Fårkött
Bidragen för djur under kalenderåret 2002 betalas ut med anslag för budgetåret 2003.
Under 2002 betalades det ut bidrag för färre djur än enligt den beräkning som låg till
grund för 2003 års budget. 2003 års budgetanslag underutnyttjades därför när det
gäller 2002 års bidragsbetalningar. Detta underutnyttjande motverkades dock på
samma sätt som när det gäller nötköttsbidrag, eftersom kommissionen vidtog
särskilda åtgärder inom ramen för förordning (EG) nr 1621/2003 med anledning av
torkan under sommaren i vissa medlemsstater. På grundval av dessa åtgärder gjorde
vissa medlemsstater förskottsutbetalningar av tackbidrag för en del av kalenderåret
2003 med medel från 2003 års anslag istället för att betala dessa under räkenskapsåret
2004. Dessa utbetalningar uppgick till ca 303,0 miljoner euro.

4.2.

Underrubrik 1b
Med anslagen under underrubrik 1b samfinansierar EUGFJ:s garantisektion
(förordning (EG) nr 1257/1999) 89 program för landsbygdens utveckling som
antagits för alla 15 medlemsstater under perioden 2000–2006.
Utnyttjandet under 2003 avseende de utgifter som faktiskt verkställts inom ramen för
de 89 pågående programmen uppgick till 4 706,0 miljoner euro, dvs. 99,1 % av de
disponibla anslagen. Underutnyttjandet av medel i förhållande till de disponibla
budgetanslagen gällde främst åtgärder för att främja anpassning och utveckling i
landsbygdsområden, skogsbruk och förtidspensionering (ny ordning) samt i mindre
utsträckning bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter och utbildning.

4.3.

Utgifternas fördelning på utgiftsslag
Utgifterna inom EUGFJ:s garantisektion fördelar sig på två huvudkategorier: utgifter
i samband med bidrag och så kallade interventionsutgifter, som främst avser
direktstöd, lagring, återtag och liknande åtgärder samt övriga utgifter. Till dessa
kommer utgifter för landsbygdsutveckling som inte ingår vare sig i bidragen eller i
interventionerna.
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4.3.1.

Bidrag
Utgifterna för bidrag uppgick till 3 729,6 miljoner euro, dvs. 8,4 % av de totala
utgifterna inom EUGFJ:s garantisektion för räkenskapsåret 2003, vilket är nästan
samma nivå som under det föregående räkenskapsåret.

4.3.2.

Direktstöd
Utgifterna under direktstöd uppgick till 29 692,4 miljoner euro (16 331,7 för
jordbruksgrödor och 9 447,4 till djursektorn), vilket är 67 % av de totala utgifterna
för räkenskapsåret 2003, som uppgick till 44 461,2 miljoner euro. Under
räkenskapsåret 2002 utgjorde de samma andel av de totala utgifterna inom EUGFJ:s
garantisektion. De utgifter som betraktas som direktstöd definieras i bilagan till rådets
förordning (EG) nr 1259/1999 av den 17 maj 1999 (EGT L 160, s. 113).

4.3.3.

Lagring
Lagringsutgifterna uppgick till 928,1 miljoner euro, vilket är 2 % av de totala
utgifterna under räkenskapsåret och en minskning sedan 2002, då dessa utgifter
utgjorde 3 % av de totala utgifterna. Det rör sig främst om lagring av spannmål
(267,5 miljoner euro), vin (273,5 miljoner euro) samt mjölk och mjölkprodukter
(271,2 miljoner euro).

4.3.4.

Övrigt
Utgifterna för annan intervention uppgick till 10 111,1 miljoner euro, vilket är 23 %
av de totala utgifterna för räkenskapsåret. Under denna beteckning återfinns främst de
utgifter som inte ingår i de föregående kategorierna.
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BILAGA – RÄKENSKAPSÅRET 2003 – UTNYTTJANDE AV ANSLAG

Kapitel

Direktutbetalningar

Totala
utgifter

Utnyttjande

milj. euro

Utbetalningar
16.10.2002
–
15.10.2003
milj. euro

milj. euro

milj. euro

%

a

b

c

d=b+c

e = d x 100
a

Justerade
budgetanslag1

Underrubrik 1a: Utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken (utom landsbygdsutveckling)
B1-10 Jordbruksgrödor
16 790,0
16 809,4
16 809,4
B1-11 Socker
1 482,0
1 277,4
1 277,4
B1-12 Olivolja
2 341,0
2 346,3
2 346,3
B1-13 Torkat foder och trindsädesslag
389,0
388,6
388,6
B1-14 Spånadsväxter och silkesmaskar
908,0
889,6
889,6
B1-15 Frukt och grönsaker
1 609,0
1 532,2
1 532,2
B1-16 Produkter inom vinsektorn
1 381,0
1 213,0
1 213,0
B1-17 Tobak
973,0
950,0
10,2
960,2
B1-18 Andra vegetabiliska sektorer eller
303,0
331,6
331,6
produkter
26 176,0
25 738,1
10,2
25 748,3
B1-1 Vegetabiliska produkter
B1-20 Mjölk och mjölkprodukter
2 672,0
2 796,2
2 796,2
B1-21 Nötkött
8 404,0
8 090,9
8 090,9
B1-22 Fårkött och getkött
1 805,0
2 082,1
2 082,1
B1-23 Griskött, ägg och fjäderfä
203,5
171,4
171,4
B1-26 Fiskeriprodukter
14,5
12,5
0,1
12,6
13 099,0
13 153,1
0,1
13 153,2
B1-2 Animaliska produkter
B1-30 Produkter utanför bilaga I
415,0
430,7
430,7
B1-31 Livsmedelsprogram
306,0
252,9
252,9
B1-32 Yttersta randområdena & Egeiska öarna
249,0
234,0
234,0
B1-33 Veterinära åtgärder och
221,6
316,9
316,9
växtskyddsåtgärder2
B1-36 Kontroller och förebyggande åtgärder
48,0
24,4
3,3
27,6
B1-38 Säljfrämjande åtgärder
66,5
21,9
9,4
31,3
B1-39 Andra åtgärder
18,0
-2,6
-2,6
1 324,1
961,3
329,6
1 290,9
B1-3 Sidoutgifter
TOTALT 1a (före avslutande & B0-40)
40 599,1
39 852,5
339,9
40 192,4
B1-37 Avslutande av tidigare års räkenskaper
-500,0
-410,0
-410,0
och sänkningar/innehållande av förskott
B0-40 Preliminära anslag (1a)
18,0
0,0
0,0
TOTALT 1a
40 117,1
39 442,5
339,9
39 782,4
Underrubrik 1b: Landsbygdsutveckling
B1-40 Landsbygdsutveckling3
4 747,3
4 706,0
4 706,0
4 747,3
4 706,0
0,0
4 706,0
TOTALT 1b (före avslutande av
tidigare års räkenskaper)
B1-41 Avslutande av tidigare års räkenskaper
0,0
-26,4
-26,4
och sänkningar/innehållande av förskott
B0-40 Preliminära anslag (1b)
0,0
0,0
0,0
TOTALT 1b
4 747,3
4 679,6
0,0
4 679,6
TOTALT av budgeten
44 864,4
44 122,1
339,9
44 462,0
(underrubrikerna 1a + 1b)
1
2
3

SV

Skillnad
mellan
genomförande och
anslag
milj. euro
g=d–a

100,1
86,2
100,2
99,9
98,0
95,2
87,8
98,7
109,4

19,4
-204,6
5,3
-0,4
-18,4
-76,8
-168,0
-12,8
28,6

98,4
104,6
96,3
115,4
84,2
86,9
100,4
103,8
82,6
94,0
143,0

-427,7
124,2
-313,1
277,1
-32,1
-1,9
54,2
15,7
-53,1
-15,0
95,3

57,6
47,1
-14,4
97,5
99,0
82,0

-20,4
-35,2
-20,6
-33,2
-406,7
90,0

0,0
99,2

-18,0
-334,7

99,1
99,1

-41,3
-41,3

0,0

-26,4

0,0
98,6

0,0
-67,7

99,1

-402,4

Ursprungliga anslag + anslag som förts över från 2002.
Anslag på 34,58 miljoner euro fördes över från 2002.
Anslag på 49,32 miljoner euro fördes över från 2002.
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