LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON ASETUKSESTA EUROOPAN MERI-, KALATALOUS- JA
VESIVILJELYRAHASTOSTA MYÖNNETTÄVÄSTÄ TUESTA
Asia

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on pyytänyt kirjeellään 23.3.2022 lausuntoa koskien Euroopan meri- kalatalous ja vesiviljelyrahastoa koskevaa asetusluonnosta. Lausuntopyyntö on vastaanotettu 24.3.2022.
Lausuntopyyntö on lähetetty mm. maakuntien liitoille, eri ministeriöille, kalatalouteen erikoistuneille
ELY-keskuksille ja keskeisille kalatalouden toimijoille.
Asetusta sovelletaan Europan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta annetun lain (997/2021)
mukaisin tukiin käynnistymässä olevalla EU-ohjelmakaudella. Asetuksessa määrätään mm. rahastosta kohdennettavien tukien enimmäismäärästä ja hyväksyttävistä kustannuksista eri tukimuodoissa (kehittämishankkeet, investointihankkeet). Tuen saajia ovat tyypillisesti ammattikalastajat,
kalatalouden ensiasteen ja jalostuksen toimijat sekä tutkimukseen ja kehittämiseen erikoistuneet
tahot ml. kalatalouden toimintaryhmät ”kala-Leaderit”.
Lausunnot on pyydetty toimittamaan 21.4.2022 mennessä ensisijaisesti osoitteeseen kirjaamo.mmm@gov.fi

Taustamateriaali: MMM:n lausuntopyyntö ja asetusluonnos taustamuistioineen
Valmistelija TN/SH
Maakuntajohtajan esitys
Maakunnan liiton virasto on aikataulusyistä antanut seuraavan lausunnon:
Luonnos uudeksi valtioneuvoston asetukseksi koskien Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta myönnettäviä tukia on luonteeltaan tekninen eikä sisällä suuria muutoksia edelliseen vastaavaan asetukseen.
Tavoite virtaviivaistaa tuen myöntämistä ja yksinkertaistaa maksatuksen hakua voidaan noteerata
positiivisena asiana. Erityisesti kalatalouden toimintaryhmien hallinnon toteuttamiseen myönnettävän toimintarahan yksinkertaistettu maksatustapa ilman hallintokulujen yksityiskohtaista selvittämistä joustavoittaa varmasti maksatuksia ja antaa kalataloustoimintaryhmille mahdollisuuden kohdentaa muutoinkin niukkoja resurssejaan käytännön toimintaan, aktivointiin, hankerahoitukseen
jne.
Korotettu tuki hylkeistä aiheutuvien haittojen torjuntaan on Varsinais-Suomen kannalta positiivinen
asia, mutta Varsinais-Suomen liitto haluaisi nähdä tätä korotettua tukea sovellettavan myös merimetsoista aiheutuvien haittojen torjuntaan. Taustamuistiosta voi päätellä, että merimetsot luetaan
mukaan niihin haittaeläimiin, jotka haittaavat kalatalouselinkeinoa hylkeen ja Saimaan norpan tapaan. Näissä haittaeläinten torjuntaan tähtäävissä hankkeissa tulisi soveltaa jopa 100% tukitasoa.
Yleisesti ottaen asetus mahdollistaa kohtuullisen korkeat tukitasot eri hanketyyppeihin; tyypillisesti
max 80% kehittämishankkeisiin ja max 50% muihin kuin kehittämishankkeisiin. Tuen suuruus
omalta osaltaan saattaa olla myötävaikuttamassa kalatalouden, erityisesti ammattikalastuksen, aktivoitumiseen. Kalatalousala kokonaisuudessaan on ollut Varsinais-Suomessa perinteisesti vahva
ja tunnusomainen elinkeino, jonka eteen on tehtävä juuri nyt kaikki voitava elinkeinon säilyttämisen
vuoksi.
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