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LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON ASETUKSESTA EUROOPAN MERI-, KALATALOUS- JA VESIVILJELYRAHASTOSTA MYÖNNETTÄVÄSTÄ TUESTA
Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto valtioneuvoston asetuksesta Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta myönnettävästä
tuesta.
Käsillä oleva valtioneuvoston asetus asettaa säännöt tuille, jotka ovat konkreettisin väline toteuttaa EMKVR-ohjelmakaudelle asetettuja tavoitteita. Paljolti samaan aikaan ja
rinnan sitä tukevana on valmisteltu kotimaisen kalan edistämisohjelmaa. Ohjelmien valmisteluvaiheessa sidosryhmät, kalanjalostusteollisuus mukaan lukien, ovat olleet hyvin
osallistettuina prosessiin.
ETL:n kalateollisuusyhdistyksellä ei ole tämän toimeenpanoasetuksen sisällöstä erityistä huomautettavaa, eikä monin paikoin riittävää asiantuntemustakaan kommentoida
hallinnollisia näkökohtia.
Yleisesti toteamme, että vaikka reunaehdot tulevat paljolti EU-tasolta, on hyvä, että laajennettua kansallista soveltamisvaraa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan, Suomen kalataloustoimialan rakenne ja olosuhteet sekä ohjelmalle asetetut tavoitteet huomioiden.
Kalanjalostusteollisuutta ja varsinkin isoja yrityksiä koskien EMKVR-tuissa on paljon rajoituksia, lähinnä tämän asetuksen ulkopuolelta tulevia. Jalostussektori on kuitenkin
merkittävä kalaketjun toimija, ja siten tärkeä mahdollistaja kasvutavoitteisiin pääsemisessä. Siksi on tärkeää, että kaikissa soveltuvissa kohdin myös tämä asetus huomioi
tämän näkökulman. Teollisuus voi olla osaltaan mukana ja vaikuttamassa suorien tukien lisäksi erityisesti myös ketjun yhteistyö- ja julkisia hankkeita suunniteltaessa ja rahoitettaessa.
2. pykälän enimmäismäärän sääntely yleishyödyllisissä hankkeissa on muuttunut, ja
perusteet sille on selostettu muistio-osuudessa. Yksityisen rahoitusosuuden kerääminen myös yleishyödyllisiin hankkeisiin (markkinointi ja TKI) on sinänsä ymmärrettävä
pyrkimys sitouttamisen kannalta kuten perusteluissa todetaan. Pelkäämme kuitenkin,

että yleishyödyllisissä hankkeissa rahoitusosuuden kerääminen osoittautuisi käytännössä liian vaikeaksi, ja näin ollen useimmiten vaarantaisi hankkeiden toteutumisen kokonaan.
Yleishyödyllisten hankkeiden vahvuus on niiden avoimuus ja paljolti ennalta määrittelemätön osallistuja-, kohde- ja hyödyntäjäjoukko. Jos jopa 20 %:n rahoitusosuus kerättäisiin, vaikeuttaisi tämä ratkaisevasti hankkeiden kasaamista, rajoittaisi ja jäykistäisi niiden toimintaa, ja sekä lähtöpanosten hankinta että tulosten käyttö aiheuttaisivat ristiriitatilanteita. Jo varsin pienikin omarahoitusosuus muuttaisi hankkeiden luonteen, ja mielestämme ehdotetun rahoitusprosentin alentamisen sijaan olisi tehokkaampaa etsiä kehittämiskohtia yleishyödyllisten ja yrityshankkeiden rajapinnan toimivuuden parantamiseksi. Tätä työtä on jo paljon tehtykin. Lisäksi on huomioitava, että yritysten osallistuessa aktiivisesti hankkeiden totuttamiseen, ohjaukseen ja vuorovaikutukseen, merkitsee jo se myös omaa työtä ja panostamista hankkeisiin.
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