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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

Pro Memoria
xx.x.2022

Bilaga 1
UTKAST

STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM
NORDLIGT STÖD 2022
Allmänt
Systemet med stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen består av EU:s direkta helfinansierade stöd, delfinansierade kompensationsbidrag och jordbrukets miljöersättning
samt nationella stöd som kompletterar EU:s stödsystem. I C-stödregionerna i Mellersta och Norra Finland är nordligt stöd och kompensationsbidragets nationella tilläggsdel de viktigaste stödformerna.
Enligt artikel 142 i anslutningsfördraget har Europeiska kommissionen gett Finland
rätt att bevilja långvariga nationella stöd för att jordbruket ska kunna fortsätta i de
nordliga regionerna. Nordligt stöd är i synnerhet avsett för att stödja den traditionella
primärproduktionen och förädlingen, förbättra strukturerna för produktion, saluföring
och förädling av jordbruksprodukter samt för att underlätta lansering av produkterna
på marknaden och bevara landsbygden levande och bidra till miljöskyddet.
Utbetalning av nordligt stöd bygger på kommissionens beslut om nordliga stöd enligt
artikel 142 i anslutningsfördraget. Det gällande beslutet om nordligt stöd är
K(2021)8773. Enligt bestämmelserna i förordning 81/2022 betalas för produktionen
frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, stöd för växthusproduktion och stöd
för lagring av trädgårdsprodukter.
Pga. Ukraina kriget föreslås förändringar till förordningen.
Föreslagna ändringar

Den försämring av den ekonomiska situationen som orsakas av marknads- och produktionsstörningar till följd av kriget i Ukraina underlättas genom att stödet höjs. Efter
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ändringen från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, stöd för
växthusproduktion och stöd för lagring av trädgårdsprodukter ska betalas förhöjt.
Förordningen avses träda i kraft den x xxx 2022
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget har statsfinansiella konsekvenser jämfört med användningen av anslag för
det stöd som betalas under moment 30.20.40 (nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen) har reserverats sammanlagt 330,20 miljoner euro 2022. Utöver detta
har det i den andra tilläggsbudgeten för 2022 föreslagits ett tillägg på xx miljoner euro
under moment 30.10.40. Med beaktande av de övriga objekt som finansieras med medel under moment 30.20.40 uppskattas det att anslaget och rätten att bevilja stöd är
tillräckligt stora för ändamålet.

Statsrådets förordning
om ändring av 17 och 19 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2022

