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1.

BIUDŽETO PROCEDŪRA1

1.1.

2007 m. preliminarus biudžeto projektas2
2006 m. balandžio mėn. Komisija priėmė ir biudžeto valdymo institucijai pateikė
2007 m. preliminarų biudžeto projektą. Europos žemė ūkio garantijų fondui (EŽŪGF)
siūlomi įsipareigojimų asignavimai iš viso sudarė 43 684,0 mln. EUR 2 išlaidų
kategorijai.

1.2.

2007 m. biudžeto projektas
2007 m. biudžeto projektą Taryba3 priėmė 2006 m. liepos mėn. EŽŪGF asignavimai
sumažinti 730,0 mln. EUR palyginti su preliminariu biudžeto projektu (PBP).

1.3.

2007 m. taisomasis raštas
2006 m. spalio mėn. pabaigoje Komisija priėmė 2007 m. PBP taisomąjį raštą Nr. 3,
kuriame nustatyti asignavimų reikalavimai EŽŪGF, sudarantys 42 832,3 mln. EUR,
t. y. 851,7 mln. EUR mažiau už atitinkamą sumą, nurodytą preliminariame biudžeto
projekte.

1.4.

EŽŪGF asignuotosios pajamos4
Remiantis naujojo BŽŪP finansavimo reglamento (EB) Nr. 1290/2005 34 straipsnio
nuostatomis, pajamos, gautos ištaisius finansines klaidas pagal sprendimus dėl
sąskaitų atitikties patvirtinimo, pajamos susigrąžinus sumas dėl pažeidimų ir pajamos,
gautos taikant pieno mokestį, yra laikomos pajamomis, asignuotomis EŽŪGF
išlaidoms finansuoti. Tokios pajamos, 987,0 mln. EUR, buvo apskaičiuotos sudarant
2007 m. biudžetą ir į šias apskaičiuotas sumas biudžeto valdymo institucija atsižvelgė
priimdama 2007 m. biudžeto asignavimus. Konkrečiai:
–

apskaičiuota, kad įplaukos, gautos taikant pieno mokestį, turėtų būti
349,0 mln. EUR; į jas atsižvelgta sumažinant pieno ir pieno produktų sektoriui
prašytus asignavimus – šiam sektoriui biudžeto valdymo institucija skyrė
587,0 mln. EUR sumą;

–

apskaičiuota, kad įplaukos susigrąžinus sumas po sąskaitų atitikties
patvirtinimo turėtų būti 568,0 mln. EUR, o įplaukos susigrąžinus sumas dėl
pažeidimų – 70,0 mln. EUR. Į bendrą 638,0 mln. EUR sumą atsižvelgta
sumažinant bendrosios išmokos schemai prašytus asignavimus – šiai schemai
biudžeto valdymo institucija skyrė 27 918,0 mln. EUR.

Vadovaujantis taisyklėmis, visos šios pajamos ar jų dalis gali būti panaudotos
EŽŪGF išlaidoms finansuoti, jei biudžeto valdymo institucijos skirtų biudžeto
asignavimų nepakanka valstybių narių patirtoms išlaidoms finansuoti. Jei visos šios
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Ši procedūra pateikiama 1 priede.
Įskaitant rezervus.
Pirmasis svarstymas.
Šios sumos neįrašytos į biudžeto pajamų eilutes (670 straipsnis EŽŪGF asignuotosioms pajamoms),
tačiau jos minimos biudžeto pastabose dėl šių straipsnių.
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pajamos ar jų dalis nepanaudojama, jos automatiškai perkeliamos į kitus biudžetinius
metus.
1.5.

Laikini cukraus sektoriaus restruktūrizavimo mokesčiai5
Laikini cukraus sektoriaus restruktūrizavimo mokesčiai laikomi asignuotosiomis
pajamomis, kurios naudojamos cukraus pramonės restruktūrizavimo pagalbai ir kitai
cukraus pramonės restruktūrizavimo fonde numatytai pagalbai finansuoti. 2006–
2007 prekybos metais šiuos mokesčius už turimas kiekybines cukraus, insulino sirupo
ir izogliukozės kvotas kasmet moka valstybių narių ūkio subjektai. Tuos mokesčius
valstybės narės turi sumokėti į fondą dviem dalimis: atitinkamai iki 2007 m. kovo
31 d. ir lapkričio 30 d. Apskaičiuota, kad 1 259,0 mln. EUR yra su šiuo fondu
susijusios asignuotosios pajamos.

1.6.

2007 m. biudžeto priėmimas
Europos Parlamentas 2006 m. gruodžio mėn. plenariniame posėdyje, atsižvelgdamas į
sumas, pasiūlytas Tarybos antrajame svarstyme, priėmė 2007 m. biudžetą.
Asignavimai EŽŪGF 2 išlaidų kategorijai sudarė 42 711,7 mln. EUR6.
Iš pradžių nustatyti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai atitinkamai sudarė
42 711,7 mln. EUR ir 42 435,6 mln. EUR. Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos
srityje (05) numatytas 5 615,2 mln. EUR kreditas intervencijai žemės ūkio rinkose, o
tiesioginei pagalbai numatyta 36 878,5 mln. EUR. Be to, 2007 m. biudžete numatytas
309,8 mln. EUR kreditas veterinarijos ir fitosanitarijos priemonių politikos srityje
(17) ir 30,5 mln. EUR kreditas – žuvininkystės rinkų politikos srityje (11)7.
Įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų skirtumas, lygus 276,0 mln. EUR, susidaro
dėl to, kad diferencijuoti asignavimai naudojami mokėjimams, kuriuos tiesiogiai
vykdo Komisija žemė ūkio produktų gamybai skatinti, žemės ūkio politikos
strategijos ir koordinavimo priemonėms ir veterinarijos ir fitosanitarijos priemonėms
kurti.

1.7.

Taisomasis biudžetas Nr. 7/2007
2007 m. gruodžio mėn. Komisija, taikydama TB Nr. 7/2007, pasiūlė, o biudžeto
valdymo institucija pritarė 2007 m. biudžeto įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų
pakeitimui, t. y. anuliuoti 400,0 mln. EUR sumą iš EŽŪGF pradinių kreditinių
asignavimų. Taigi jai skirti 42 311,7 mln. EUR asignavimai. Išsamiau, taisomajame
biudžete asignavimai 05 02 skyriui „Intervencija žemės ūkio rinkose“ sumažinti
673,5 mln. EUR, o asignavimai 05 03 skyriui „Tiesioginė pagalba“ padidinti
188,0 mln. EUR ir skyriui 05 07 „Žemės ūkio išlaidų auditas“ – 85,5 mln. EUR.
3 priede pateikiami galutiniai turimi asignavimai, nepanaudotų lėšų suma sumažėjo
iki 191,9 mln. EUR (0,5 %).
EŽŪGF galutinio biudžeto dalis (įsipareigojimų asignavimai) bendrame ES biudžete
2002–2007 m. laikotarpiu nurodyta 2 priede.
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Šios sumos neįtrauktos į biudžeto pajamų eilutes (680 straipsnis laikiniems cukraus sektoriaus
restruktūrizavimo mokesčiams), tačiau jos minimos biudžeto pastabose dėl šių straipsnių.
Grynoji suma, į kurią įskaičiuotos numatomos asignuotosios pajamos.
Įskaitant rezervus.
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2.

PINIGŲ POZICIJA IR ASIGNAVIMŲ VALDYMAS

2.1.

Asignavimų valdymas

2.1.1.

Turimi 2007 finansinių metų asignavimai
EUR
Įsipareigojimų
asignavimai

Biudžeto išlaidų skirsnis
1. Pradiniai asignavimai EŽŪGF

Mokėjimų asignavimai

42 711 661 000,00

43 875 641 756,00

-400 000 000,00

-400 000 000,00

3. Galutiniai asignavimai EŽŪGF, iš kurių:

42 311 661 000,00

43 475 641 756,00

3a. Asignavimai pasidalijamajam valdymui
(išskyrus PLKPP ES-10 (1))

41 908 432 000,00

41 908 432 000,00

403 229 000,00

127 209 756,00

0,00

1 440 000 000,00

2. Taisomasis biudžetas

3b. Asignavimai tiesioginėms išlaidoms
3c. Asignavimai PLKPP ES-10
(1) Pereinamojo laikotarpio kaimo plėtros priemonės ES-10

2.1.2.

Turimų 2007 finansinių metų asignavimų vykdymas
Toliau lentelėje pateikiami duomenys apie biudžeto operacijas 2007 m.:
EUR
Įsipareigojimų asignavimų
vykdymas

Panaudojimas
Pasidalijamasis valdymas (išskyrus
PLKPP ES-10) (1):

Mokėjimų asignavimų vykdymas

42 335 567 108,49

42 335 567 108,49

336 739 778,86

78 872 905,36

0,00

1 298 701 347,00

Iš viso (įskaitant Cukraus pramonės
restruktūrizavimo fondą)

42 672 306 887,35

43 713 141 360,85

Cukraus pramonės restruktūrizavimo
fondas

551 435 562,68

551 435 562,68

42 120 871 324,67

43 161 705 798,17

Tiesioginės išlaidos
PLKPP ES-10

Iš viso (išskyrus Cukraus pramonės
restruktūrizavimo fondą)

(1) Paskirtos sumos. Įsipareigojimai ir mokėjimai atėmus gautas asignuotąsias pajamas: EUR 39 887 650 082,38

2007 finansiniais metais panaudota 42 672 306 887,35 EUR
asignavimų ir 43 713 141 360,85 mokėjimų asignavimų.
2.1.3.

įsipareigojimų

Automatiniai perkėlimai iš 2006 m.
EUR
Perkėlimas iš
2006 m. į 2007 m.
Perkeltieji
asignavimai

Įsipareigojimai

Panaikinti
įsipareigojimai

Mokėjimai

Panaikinti
asignavimai

265 366 752,43

3 917 107,82

206 772 710,88

54 676 933,73

Automatinis perkėlimas iš 2006 m. į 2007 m. buvo susijęs tik su tiesioginėmis
išlaidomis nediferencijuotiems asignavimams. Kaip nurodyti pirmiau pateiktoje
lentelėje, 265,4 mln. EUR perkelta iš 2006 m. į 2007 m. 2007 m. 3,9 mln. EUR
įsipareigojimai iš šio perkėlimo buvo panaikinti. Atlikti mokėjimai sudarė 206,8 mln.
EUR, o panaikintos sumos – 54,7 mln. EUR.
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2.2.

Mėnesiniai mokėjimai

2.2.1.

Mėnesiniai mokėjimai valstybėms narėms

2.2.1.1. Mėnesiniai mokėjimai išlaidoms padengti
2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės
ūkio politikos finansavimo8 15 straipsnyje nustatyta, kad „Komisija išmoka
mėnesines išmokas išlaidoms, kurias per ataskaitinį mėnesį padaro valstybių narių
akredituotos mokėjimo agentūros, padengti“. Mėnesinės išmokos kiekvienai valstybei
narei išmokamos ne vėliau kaip antro mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį buvo
padarytos išlaidos, trečią darbo dieną.
Mėnesiniai mokėjimai – tai jau patirtų grynųjų išlaidų kompensavimas (atskaičius
pajamas), ir jie pervedami remiantis kas mėnesį pateikiamomis valstybių narių
deklaracijomis9; kas mėnesį registruojamos išlaidos tikrinamos ir koreguojamos
remiantis išsamia deklaracija10. Be to, galutiniais jie tampa tuomet, kai vėlesniais
finansiniais metais atliekamas patikrinimas atsižvelgiant į sąskaitų patvirtinimo
sprendimus.
Nuo 2006 m. spalio 16 d. iki 2007 m. spalio 15 d. valstybių narių atliktiems
mokėjimams taikoma mėnesinių mokėjimų sistema. Kitus mokėjimus Komisija
atlieka tiesioginių išmokų pavidalu pagal ribotą priemonių skaičių.
2007 finansiniais metais pervesta bendra grynoji mėnesinių mokėjimų suma sudarė
39 887 650 082,38 EUR.
2.2.1.2. Sprendimai dėl 2007 m. mėnesinių mokėjimų
2007 finansiniais metais Komisija priėmė dvylika sprendimų dėl mėnesinių
mokėjimų. Dėl papildomo mėnesinio mokėjimo, kuriuo koreguojami visoms iš tų
metų biudžeto nuskaitytinoms išlaidoms padengti skirti mėnesiniai mokėjimai,
sprendimas priimtas 2007 m. gruodžio mėn. (Daugiau duomenų žr. prie šios
ataskaitos pridedamo darbinio dokumento 5 priedą.)
3.

EŽŪGF 2007 M. BIUDŽETO VYKDYMAS
2007 m. žemės ūkio sektoriuje ir ES, ir pasaulio rinkose nepaprastai išsaugo daugelio
žemės ūkio produktų kainos. Šie kainų kilimai buvo susiję daugiausia su javais ir
pieno produktais. Priešingai nei gyvulininkystės produktų gamyba 2007 m. bendra
augalininkystės produktų gamyba ES sumažėjo. Šie pokyčiai žemės ūkio rinkose bei
kiti veiksniai turėjo įtakos EŽŪGF išlaidų dydžiui tam tikrose biudžeto srityse, ir dėl
to daug jam skirtų kreditinių asignavimų nepanaudota.
Iš biudžeto panaudota 42 120,9 mln. EUR, t. y. apie 98,6 % pradinių kreditinių
asignavimų. Į šią sumą įskaičiuoti panaudoti kreditai, susiję su žuvininkystės
rinkomis (11 politikos sritis), kurie sudaro apie 25,1 mln. EUR, ir su veterinarijos
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2005 m. rugpjūčio 11 d. OL L 209, p. 1.
Valstybės narės pateikia šias mėnesio išlaidų deklaracijas kiekvieno mėnesio 10-ą dieną.
Kiekvieno mėnesio 20-ą dieną valstybės narės naudodamosi 104 lentele siunčia išsamias deklaracijas.
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išlaidomis (17 politikos sritis) susiję kreditai, sudarantys 260,3 mln. EUR. 05 Žemės
ūkio politikos srityje išlaidos intervencijai žemės ūkio rinkose sudarė
4 867,6 mln. EUR, o tiesioginėms išlaidoms – 37 044,7 mln. EUR. Todėl vykdant
EŽŪGF biudžetą nepanaudota 591,9 mln. EUR., iki priimant Taisomąjį biudžetą
Nr. 7/2007. Daugiau duomenų žr. 3 priede.
4.

PASTABOS DĖL 2007 M. ŽEMĖS ŪKIO BIUDŽETO VYKDYMO
Blogiausiai panaudoti pradiniai biudžeto asignavimai intervencijai žemės ūkio
rinkose, tačiau pradiniai asignavimai tiesioginei pagalbai buvo viršyti. 3 priedo
lentelėje pateikiami duomenys apie įvairių biudžeto straipsnių vykdymą. Toliau
glaustai pateikiamos tam tikrų biudžeto straipsnių vykdymo, palyginti su pradiniais
biudžeto asignavimais, struktūrą lėmusios pagrindinės priežastys.
Javai
Dėl itin palankių vidaus ir išorės sąlygų grūdų rinkoje šiais metais atitinkamai pakilo
vidaus ir pasaulinės rinkos kainos. Biudžetas nepakankamai įvykdytas dėl šių
veiksnių:
–

į biudžetą gauta nemažai grynųjų pajamų, nes pirkta itin mažai grūdų viešajam
sandėliavimui ir už aukštą kainą parduota labai daug viešojo sandėliavimo
grūdų; ir

–

sumažėjo eksporto grąžinamųjų išmokų už javus išlaidos, nes didžiąją
finansinių metų dalį galiojo nustatyta nulinė grąžinamųjų išmokų norma.

Grąžinamosios išmokos už produktus, kurie nėra nurodyti 1 priede
Šiame sektoriuje dėl itin palankių vidaus ir išorės sąlygų grūdų ir pieno rinkose
sumažėjo bendras eksporto grąžinamųjų išmokų dydis ir išlaidos perdirbtų žemės
ūkio produktų eksporto išmokoms. Dėl to biudžeto asignavimai buvo nepakankamai
išnaudoti.
Cukrus
Biudžeto asignavimai viršyti dėl to, kad padidėjo eksporto grąžinamųjų išmokų
išlaidos valstybėms narėms, nes eksportuojamo cukraus, įskaitant laisvai parduodamą
ir viešajam sandėliavimui skirtą cukrų, kiekis buvo daug didesnis, palyginti su
2007 m. biudžete planuotais kiekiais.
Vaisiai ir daržovės
Šie biudžeto asignavimai nebuvo išnaudoti pirmiausiai dėl to, kad valstybėms narėms
buvo išmokėta mažiau eksporto grąžinamųjų išmokų, nes už mažesnį pomidorų kiekį
buvo mokama pagalba perdirbimui ir gamintojų organizacijų veiklos lėšos
įsisavinamos lėčiau palyginti su 2007 m. biudžete planuotais kiekiais.
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Pienas ir pieno produktai
Dėl itin palankių vidaus ir išorės sąlygų pieno rinkose sumažėjo eksporto
grąžinamosios išmokos valstybėms narėms už pieno produktus, sviesto viešąjį
sandėliavimą ir už paramą, suteikiamą taikant nugriebto pieno vidaus pardavimo
priemones.
Tačiau biudžeto asignavimai buvo viršyti dėl grynai techninių priežasčių. Į prašytus ir
biudžeto valdymo institucijos skirtus šio sektoriaus 2007 m. biudžetinius asignavimus
šios pajamos nebuvo įtrauktos, t. y. asignavimų suma buvo atitinkamai mažesnė
(349,0 mln. EUR). Dėl šios priežasties buvo viršyti biudžeto asignavimai.
Tiesioginė pagalba
Biudžeto lentelėje nurodyti asignavimai viršijami dėl tam tikrų asignuotųjų pajamų
procedūrų.
Į prašytus ir biudžeto valdymo institucijos skirtus šio sektoriaus 2007 m. biudžetinius
asignavimus šios pajamos nebuvo įtrauktos (638,0 mln. EUR). Todėl pradinio
biudžeto viršijimas 166,0 mln. EUR virsta nepakankamu panaudojimu, palyginti su
poreikiais (-472,0 mln. EUR).
5.

PASTABOS DĖL ASIGNUOTŲJŲ PAJAMŲ VYKDYMO
4 priedo lentelėje pateikiami duomenys apie asignuotųjų pajamų vykdymą:
EŽŪGF asignuotosios pajamos
2007 biudžetiniais metais valstybės narės deklaravo 1 159,5 mln. EUR EŽŪGF
asignuotų pajamų, kurios buvo perkeltos į 2008 m. numatomiems tų metų biudžeto
poreikiams finansuoti.
Pajamos, susijusios su laikinais cukraus sektoriaus restruktūrizavimo mokesčiais
2007 biudžetiniais metais valstybės narės į asignuotųjų pajamų sąskaitą pervedė
pirmąją restruktūrizavimui skirtų sumų dalį, kuri sudarė apie 1 287,2 mln. EUR.

6.

PASTABOS DĖL CUKRAUS PRAMONĖS RESTRUKTŪRIZAVIMO FONDO
ĮGYVENDINIMO
2007 m. biudžete nebuvo numatyta jokių įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų
Cukraus pramonės restruktūrizavimo fondui (05 02 16 straipsnis). Mokėjimai atlikti
iš asignuotųjų pajamų, kurias valstybės narės deklaravo kaip laikinus cukraus
sektoriaus restruktūrizavimo mokesčius.
Dalis iš pradžių apskaičiuotų asignuotųjų pajamų, lygi 757,0 mln. EUR, buvo skirta
mokėjimams už pagalbą restruktūrizuotai cukraus pramonei, įvairinimo pagalbą ir
pagalbą cukraus perdirbėjams. Tačiau 2007 biudžetiniais metais valstybės narės
sumokėjo apie 551,4 mln. EUR už šią pagalbą. Iš 1 287,2 mln. EUR gautų
asignuotųjų pajamų ir 551,4 mln. EUR mokėjimo už skirtingų rūšių pagalbą susidarė
735,8 mln. EUR nepanaudotas likutis, ir ši suma perkelta į 2008 m., mokėjimams,
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kuriuos tikimasi atlikti tais metais, už šią pagalbą finansuoti. Daugiau duomenų žr. 4
priedą.
7.

PASKIRSTYMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠĮ
Visos EŽŪGF išlaidos sudaro 42 120,9 mln. EUR ir jas galima suskirstyti į toliau
nurodytas pagrindines kategorijas. Toliau nurodytos išlaidos pagal kiekvieną
kategoriją ir procentinė tų išlaidų dalis visose 2007 m. EŽŪGF išlaidose.
Eksporto grąžinamosios išmokos
Išlaidos eksporto grąžinamosioms išmokoms sudarė 1 444,7 mln. EUR, t. y. 3,43 %
visų išlaidų.
Tiesioginė pagalba
Išlaidos pagal šią kategoriją sudarė 37 045,8 mln. EUR, t. y. 87,95 % visų išlaidų.
Sandėliavimas
Išlaidos sandėliavimui sudarė -106,7 mln. EUR, t. y. -0.25 % visų išlaidų. Šios
išlaidos yra daugiausia susijusios su javais, cukrumi ir alkoholiu.
Kitos priemonės
Kitos intervencinės išlaidos sudarė 3 763,9 mln. EUR, t. y. 8,94 % visų metinių
išlaidų. Išlaidos pagal šią kategoriją nepriklauso nė vienai pirmiau minėtai kategorijai.
Kaimo plėtra
Išlaidos kaimo plėtrai, susijusios su buvusio EŽŪOGF Garantijų skyriumi, sudarė 26,8 mln. EUR, t. y. -0,06 %.
Šio paskirstymo pagal išlaidų rūšį raida 2002–2007 m. laikotarpiu pateikiama
6 priede.
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2 PRIEDAS
BUVUSIO EŽŪOGF GARANTIJŲ SKYRIAUS IR EŽŪGF BIUDŽETO DALIS ES BIUDŽETE 2002–2007 M.

BIUDŽETINIAI METAI

2002

2003

2004

2005

2006

%

%

%

%

%

%

ES BIUDŽETAS

100%

100%

100%

100%

100%

100%

EŽŪOGF Garantijų sk.

44,7%

45,2%

41,4%

42,5%

41,8%

-

iš kurių

1A

40,0%

40,4%

35,4%

36,5%

35,3%

-

iš kurių

1B

4,7%

4,8%

6,0%

6,0%

6,5%

-

-

-

-

-

-

33,0%

EŽŪGF

2007

Buvusio EŽŪOGF Garantijų skyriaus ir EŽŪGF biudžeto dalis ES biudžete 2002–2007
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