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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM FINLANDS PROGRAM FÖR EUROPEISKA HAVS-, FISKERI- OCH
VATTENBRUKSFONDEN 2021–2027
Jord- och skogsbruksministeriet begär utlåtande om Finlands program för Europeiska havs-,
fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) 2021–2027 och om programmets miljörapport, som
bifogas nedan.
Programmet har utarbetats med grund i Europaparlamentets och rådets förordningar om allmänna bestämmelser om fonder med delad förvaltning samt om Europeiska havs-, fiskeri- och
vattenbruksfonden1. Medlemsstaterna ska utarbeta ett program för hur Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens åtgärder ska genomföras under programperioden 2021–2027.
Programmet ska innehålla en strategi, de åtgärder som ska finansieras och en finansieringsplan samt övrig information som krävs enligt EU-förordningarna.
Programmet har utarbetats i samarbete med ett stort antal intressegrupper. Beredningen har
letts av arbetsgruppen för beredning av Finlands program för Europeiska havs- och fiskerifonden 2021–2027. Beredarna har även fått stöd av en temagrupp inom regionutvecklingen och i
havspolitiska frågor av en styrgrupp för finansieringen av Europeiska havs- och fiskerifondens
havspolitik som tillsatts av statsrådets kansli. Naturresursinstitutet har utarbetat programmets
miljörapport. Miljörapporten omfattar utöver EHVFV-programmet även vattenbruksstrategierna
för Fastlandsfinland och Åland. Den svenskspråkiga miljörapporten fogas till utlåtandetjänsten
under vecka 51.
Programmet ska lämnas till Europeiska kommissionen för utvärdering senast tre månader efter
att partnerskapsöverenskommelsen om fondernas samarbete har lämnats in. Finlands partnerskapsöverenskommelse lämnades in den 22 november 2021, och programmet lämnas således
in senast den 22 februari 2022. Därför är det inte möjligt att ge mera tid för utlåtande.
Utlåtande begärs särskilt om följande:
1. Programmets strategi
2. Kommersiellt fiske och förbättrande av tillståndet för fiskbestånden samt fiskeövervakning
och datainsamling (SWOT, val, motivering, beskrivning och förslag till finansieringen av åtgärderna)

1

Förordningarna är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning samt Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt
finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt
instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik och Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2021/xxx om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och om ändring av förordning
(EU) nr 2017/1004.
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3. Hållbart vattenbruk, förädling och handel (SWOT, val motivering, beskrivning och förslag till
finansieringen av åtgärderna)
4. Lokal utveckling av fiskerinäringen (SWOT, val motivering, beskrivning och förslag till finansieringen av åtgärderna)
5. Havspolitiken (SWOT, val motivering, beskrivning och förslag till finansieringen av åtgärderna)
6. Övriga synpunkter
Utlåtanden ska lämnas in före den 23 januari 2022 genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=ac8ebd77-77fc-4876-8813-60b34ecdf8ed&proposalLanguage=9ff64fe904da-4471-9f0c-3f2016e71b4f.
Om det inte är möjligt att lämna utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, kan utlåtandet även lämnas in
via Vahva-systemet eller till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor: kirjaamo.mmm@gov.fi.
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden om utkastet.

Denna begäran om utlåtande har endast sänts elektroniskt.

Mer information ges av
Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2411, fornamn.efternamn@gov.fi (16–
22.12.2021; 10.–23.1.2022)
Saana Tarhanen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2036, fornamn.efternamn@gov.fi (16–
22.12.2021; 3.1.2022; 10–23.1.2022)
Heta Ratasvuori, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2016, fornamn.efternamn@gov.fi (16–
22.12.2021; 7.1.2022; 10–23.1.2022)
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 16 2458, fornamn.efternamn@gov.fi (27.12 och 29–
30.12.2021)

Avdelningschef, överdirektör Tuula Packalen

Specialsakkunnig Saana Tarhanen
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BILAGOR:
Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027
Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 2021-2027 Finlands program
Ympäristöselostus

Ministeriets begäran om utlåtanden med bilagor finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats
http://mmm.fi/paremiss.

SÄNDLISTA
Miljöministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Finansministeriet
Statsrådets kansli
Utrikesministeriet
Inrikesministeriet
Kommunikationsministeriet
Försvarsministeriet
Gränsbevakningsväsendet
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Naturresursinstitutet
Finlands miljöcentral
Finlands fiskodlarförbund ry
Centralförbundet för Fiskerihushållning rf
Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf
Livsmedelsindustriförbundet rf
Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry
Finlands Fiskhandlarförbund ry
Finlands Dagligvaruhandel rf WWF Finland
Finlands naturskyddsförbund
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Djurskyddet Finland rf
Animalia
Landskapsförbunden
Lokala fiskeaktionsgrupperna
Livsmedelsverket
Institutet för hälsa och välfärd

FÖR KÄNNEDOM JSM/avdelningar och enheter JSM/specialmedarbetare Annukka Kimmo

Den undertecknade begäran om utlåtande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv.

