
 RP 42/2014 rd  
  
                                                                                                 

  

297043 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av 12 § i lagen om utveckling av regio-
nerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten 
samt av 2 § i lagen om Landsbygdsverket  

 
 
 
 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att lagen 
om utveckling av regionerna och förvaltning 
av strukturfondsverksamheten ändras så att 
det till lagen fogas bestämmelser om förvalt-
ningsmyndigheten och den attesterande 
myndigheten för fonden för europeiskt bi-
stånd till dem som har det sämst ställt, om 
utarbetandet av ett operativt program samt 

om godtagbarheten av fondens tekniska bi-
stånd.  

Dessutom föreslås det att lagen om Lands-
bygdsverket ändras så att Landsbygdsverkets 
uppgifter utökas med uppgifterna som för-
valtningsmyndighet för fonden för europeiskt 
bistånd till dem som har det sämst ställt. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2014. 
 

————— 
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MOTIVERING 

 
1  Nuläge och föres lagna ändringar 

Under åren 1996−2013 har livsmedelshjälp 
från Europeiska unionen delats ut i Finland. 
Livsmedelsprogrammet var en del av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och pro-
grammet i sin helhet har finansierats av Eu-
ropeiska unionen. Det ursprungliga syftet 
med programmet var att tömma europeiska 
interventionslager, dvs. överskottslager inom 
jordbruket. Det utgjorde en del av kontrollen 
över jordbruksmarknaden. Senare har de 
livsmedel som ska distribueras inom ramen 
för livsmedelsprogrammet huvudsakligen 
köpts på marknaden, eftersom interventions-
lager endast funnits i liten omfattning.  Unio-
nens allmänna domstol beslutade att inom ett 
program som är en del av jordbrukspolitiken 
kan livsmedel inte köpas på annat håll än hos 
interventionslagren, varför programmet upp-
hörde vid utgången av 2013.  

Interventionsenheten vid jord- och skogs-
bruksministeriet skötte som behörig myndig-
het administreringen av livsmedelsdistribu-
tionen i Finland till den 30 april 2007. Däref-
ter övergick förvaltningen av programmet till 
Landsbygdsverket.  Med det anslag som Fin-
land fått av Europeiska unionen har man 
täckt anskaffningen av produkter och kostna-
derna för transporteringen av dem samt såda-
na administrativa kostnader för genomföran-
det av stödprogrammet som medförts för bi-
ståndsorganisationer. Nationella kostnader 
har uppstått för tjänsterna för lagring och dis-
tribution av livsmedel. De produkter som de-
lats ut som livsmedelshjälp har varit hållbara 
baslivsmedel.  

Europeiska unionens system med livsme-
delshjälp ersätts åren 2014−2020 med fonden 
för europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt. Genom fonden kan man erbjuda 
antingen livsmedelshjälp eller basförnöden-
heter. Målet för fonden för europeiskt bistånd 
till dem som har det sämst ställt (nedan även 

fonden för dem som har det sämst ställt) är 
att främja social sammanhållning i Europeis-
ka unionen genom att bidra till uppnåendet 
av Europa 2020-strategins mål att minska an-
talet människor som lever i fattigdom och lö-
per risk för social utestängning. Fondens 
speciella syfte är att lindra de värsta former-
na av fattigdom genom att tillhandahålla ma-
teriellt bistånd. Till fonden anvisas 2,5 mil-
jarder euro av den finansiella ramen. Ansla-
get ska användas fullt ut i alla medlemsstater.  
Dessutom kan medlemsstaterna på frivillig 
basis av sina medel för sammanhållningspo-
litiken använda ytterligare en miljard för 
fondens verksamhet.  Varje medlemsstat i 
Europeiska unionen ska utarbeta ett program 
för bistånd till dem som har det sämst ställt. 
Finlands andel kommer att vara 22,5 miljo-
ner euro. I Finland används fonden för distri-
bution av livsmedel till de minst bemedlade. 
Avsikten är inte att fonden ska ersätta med-
lemsstaternas övriga åtgärder för bekämp-
ning av fattigdom och social utestängning.  

Europeiska unionens bestämmelser om 
fonden ingår i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för 
europeiskt bistånd till dem som har det sämst 
ställt. På fondverksamheten tillämpas dessut-
om Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansi-
ella regler för unionens allmänna budget och 
om upphävande av rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/2002 (budgetförordning-
en).  

Samtidigt som systemet för livsmedelshjäl-
pen ändras från förfarandet med europeisk 
livsmedelshjälp till förfarandet enligt fonden 
för dem som har det sämst ställt, överförs det 
ansvar som ankommer på medlemssten på 
arbets- och näringsministeriet. I 12 § i lagen 
om utveckling av regionerna och förvaltning 
av strukturfondsverksamheten (7/2014) före-
skrivs att arbets- och näringsministeriet sva-
rar för de uppgifter som medlemsstaterna ska 
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fullgöra i anslutning till fonden. Medlemssta-
ternas uppgifter har räknats upp i artikel 30 i 
förordningen om fonden för dem som har det 
sämst ställt.  Till uppgifterna hör bl.a. att utse 
myndigheter enligt artikel 31 för att sköta 
uppgifterna som förvaltningsmyndighet och 
uppgifterna som attesterande myndighet för 
programmet. Uppgifterna som revisionsmyn-
dighet för programmet sköts i anslutning till 
finanscontrollerfunktionen vid finansministe-
riet.  

Varje medlemsstat ska utarbeta ett opera-
tivt program. Ur programmet ska med hjälp 
av partnerorganisationer livsmedel delas ut 
till dem som har det sämst ställt. Det materi-
ella biståndet ska ges utan vederlag. I Finland 
utnämns de myndigheter som svarar för för-
valtningen av EU-program med anknytning 
till regionutveckling genom lag. Det föreslås 
att förvaltningen ska basera sig på regler som 
motsvarar de bestämmelser som föreslagits 
för strukturfonderna, med vissa undantag. 
Förvaltningen förutsätter att en förvaltnings- 
och attesteringsmyndighet samt en särskild 
revisionsmyndighet utses. Medlemsstaterna 
ska i genomförandet kunna använda de ut-
sedda myndigheterna och förfarandena för 
Europeiska socialfonden. I förvaltningen av 
programmet ska ingå årliga rapporter, upp-
följningsuppgifter, revisionsutlåtanden till 
kommissionen och granskning av räkenska-
per. Dessutom måste efter att en förfinansie-
ring på 11 procent har betalats ut, EU:s bi-
drag sökas genom betalningsansökningar. 
Det krävs också att medlemsstaterna utför 
utvärdering på förhand och informerar.  

Medlemsstaten ska kunna använda högst 5 
procent av finansieringen som tekniskt bi-
stånd för de kostnader som föranleds av för-
valtningen av fonden. För tekniskt bistånd 
som används på kommissionens initiativ ska 
reserveras 0,35 procent. Kommissionen ska 
använda tekniskt bistånd bl.a. för att under-
hålla en plattform för erfarenhetsutbyte och 
för olika undersökningar och utvärderingar i 
efterhand. 

Syftet med propositionen är att utse för-
valtningsmyndighet, attesterande myndighet 
och revisionsmyndighet för fonden för euro-
peiskt bistånd till dem som har det sämst 
ställt samt utnämna den part som svarar för 
utarbetandet av ett operativt program för 

fonden samt fastställa ett förfarande för god-
kännande av programmet.  

 
1.1 Lagen om utveckling av regionerna 

och förvaltning av strukturfonds-
verksamheten  

Det föreslås att 12 § i lagen om utveckling 
av regionerna och förvaltning av struktur-
fondsverksamheten ändras. I 1 mom. föreslås 
en bestämmelse som motsvarar den nuvaran-
de bestämmelsen om att arbets- och närings-
ministeriet svarar för de uppgifter som an-
kommer på medlemsstaten och för utarbe-
tandet av det operativa programmet. Delega-
tionen för regional- och strukturpolitik svarar 
för partnerskapet enligt artikel 5 i den all-
männa förordningen. Arbets- och näringsmi-
nisteriet svarar för utarbetandet av program-
met. Programmet utarbetas i samarbete med 
jord- och skogsbruksministeriet och Lands-
bygdsverket. Utkasten till operativt program 
behandlas regelbundet i samarbetsgruppen 
för regional- och strukturpolitik som har 
sammansatts enligt partnerskapsreglerna i ar-
tikel 5 i den allmänna förordningen.  

I paragrafens 2 mom. föreslås bestämmel-
ser om förfarandet för godkännande av det 
operativa programmet, vilket motsvarar för-
farandet för godkännande av strukturfonds-
program. På grund av det förvaltningsöver-
gripande förfarandet för förvaltning av fon-
den för dem som har det sämst ställt föreslås 
bestämmelser bli utfärdade uttryckligen här i 
stället för en hänvisningsbestämmelse. 

I 3 mom. föreslås att Landsbygdsverket ska 
vara förvaltningsmyndighet. Som en myn-
dighet som administrerade livsmedelshjälpen 
från Europeiska unionen har Landsbygdsver-
ket behövligt kunnande och annan beredskap 
för att sköta uppgiften som förvaltningsmyn-
dighet. Med tanke på kontrollen över helhe-
ten ska uppgifter som attesterande myndighet 
skötas vid arbets- och näringsministeriet, ef-
tersom medlen finns under strukturfonds-
momentet. Strukturfondsprogrammets revi-
sionsmyndighet, som finns som oberoende 
myndighet i anslutning till controllerfunktio-
nen vid finansministeriet, ska sköta också re-
visionerna i samband med fonden för dem 
som har det sämst ställt.  Revisionsmyndig-
heten ska också sköta uppgifterna för det 
oberoende revisionsorganet.  
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I 4 mom. finns bestämmelser om använd-
ningen av tekniskt bistånd. Det tekniska bi-
ståndet används av Landbygdsverket. 

Enligt 5 mom. får närmare bestämmelser 
om utarbetandet av det operativa program-
met, och om uppgifterna för programmets 
förvaltningsmyndighet, attesterande myndig-
het och revisionsmyndighet utfärdas genom 
förordning av statsrådet.  

 
1.2 Lagen om Landsbygdsverket 

Det föreslås att ett nytt 3 mom. ska fogas till 
2 § i lagen om Landsbygdsverket (666/2006).  
Enligt momentet ska Landsbygdsverket svara 
för uppgifterna som förvaltningsmyndighet 
för fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt.  
 
2  Proposi t ionens konsekvenser 

2.1 Ekonomiska konsekvenser 

Inom ramen för statsfinanserna har följande 
medel reserverats för fonden för dem som 
har det sämst ställt: 

 

 
Av medlen kan 5 procent användas till tek-

niskt bistånd. Det tekniska biståndet ska i 
dess helhet anvisas till Landsbygdsverket, 
som är programmets förvaltningsmyndighet, 
och av det täcks den utökning i årsverken 
som behövs för förvaltning av programmet.  

 
 

2.2 Konsekvenser för myndigheternas 
verksamhet 

Enligt uppskattning kommer Landsbygds-
verket att behöva 2,5 årsverken för förvalt-
ning av det operativa programmet.  
 
 
3  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid arbets- och 
näringsministeriet i samarbete med jord- och 
skogsbruksministeriet och Landsbygdsver-
ket. Utkastet till regeringsproposition har be-
handlats skriftligen i delegationen för regio-
nal- och strukturpolitik, i vilken alla i sam-
manhanget centrala ministerier, organisatio-
ner samt landskapsförbund och statens regio-
nalförvaltning är representerade.  
 
 
4  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 
2014. 

  
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: Miljo-
ner  
euro 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt 
FEAD 
 3,032 3,093 3,154 3,218 3,282 3,348 3,414 22,541 
FEAD  
staten 0,535 0,546 0,557 0,568 0,579 0,591 0,602 3,978 
 
Totalt 3,567 3,639 3,711 3,786 3,861 3,939 4,016 26,519 
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Lagförslag  

1. 
 
 

Lag 
om ändring av 12 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning  

av strukturfondsverksamheten  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten 

(7/2014) 12 § som följer: 
 

12 §  

Fonden för europeiskt bistånd till dem som 
har det sämst ställt 

Arbets- och näringsministeriet svarar för 
uppgifter som medlemsstaterna ska fullgöra 
enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 223/2014 om fonden för euro-
peiskt bistånd till dem som har det sämst 
ställt (förordningen om fonden för dem som 
har det sämst ställt). Arbets- och näringsmi-
nisteriet svarar för utarbetandet av det opera-
tiva program som medfinansieras genom 
fonden för dem som har det sämst ställt. Den 
i 13 § avsedda delegationen för regional- och 
strukturpolitik svarar för samordningen av 
beredningen och verkställandet samt partner-
skapet enligt artikel 5 i den allmänna förord-
ningen.  

Statsrådet beslutar om att förelägga Euro-
peiska kommissionen ett programförslag och 
förslag till ändring av programförslaget. Ar-
bets- och näringsministeriet kan dock efter 
att ha hört Landsbygdsverket göra sådana 
ändringar i programmet som inte är betydan-
de och inte innebär någon ändring av det to-
tala beloppet av den nationella offentliga fi-
nansiering som anvisas för programmet.  

Det operativa programmets förvaltnings-
myndighet är Landsbygdsverket och atteste-
rande myndighet är arbets- och näringsmini-

steriet, vilka fullgör de uppgifter som anges i 
förordningen om fonden för dem som har det 
sämst ställt.   

Revisionsmyndighet för det operativa pro-
grammet är den i 10 § avsedda revisions-
myndigheten för strukturfondsprogrammet. 
Bestämmelser om revisionsmyndighetens 
uppgifter finns i förordningen om fonden för 
dem som har det sämst ställt. Revisionsmyn-
digheten svarar också för uppgifterna för det 
oberoende revisionsorganet enligt artikel 
35.2 i förordningen om fonden för dem som 
har det sämst ställt.  

Det operativa programmets tekniska bi-
stånd används till åtgärder enligt artikel 27.4 
i förordningen om fonden för dem som har 
det sämst ställt. Landsbygdsverket kan an-
vända det tekniska biståndet enligt en plan 
för användning av tekniskt bistånd som ar-
bets- och näringsministeriet godkänt. Tek-
niskt bistånd kan användas under stödberätti-
gandeperioden enligt artikel 22 i förordning-
en om fonden för dem som har det sämst 
ställt.  

Närmare bestämmelser om utarbetandet av 
det operativa programmet samt om förvalt-
ningsmyndighetens, den attesterande myn-
dighetens och revisionsmyndighetens uppgif-
ter får utfärdas genom förordning av statsrå-
det.    

 ——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 

————— 
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2. 
 
 
 

Lag 
om ändring av 2 § i lagen om Landsbygdsverket 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 2 § i lagen om Landsbygdsverket (666/2006), sådan paragrafen lyder delvis ändrad 

i lagarna 314/2007 och 36/2014, ett nytt 3 mom. som följer:  
 

2 § 

Uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utöver de uppgifter som anges i 1 och 2 

mom. sköter Landsbygdsverket dessutom 
uppgifterna som förvaltningsmyndighet för 

den fond som avses i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om 
fonden för europeiskt bilstånd till dem som 
har det sämst ställt.  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den        20  . 
 

————— 
 

Helsingfors den 17 april 2014  

 
Vid förhinder för statsministern, utrikesminister 

ERKKI TUOMIOJA  

 
 
 

Näringsminister Jan Vapaavuori 
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Parallelltexter 
 
 

1. 

Lag 
om ändring av 12 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning  

av strukturfondsverksamheten  

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten 

(7/2014) 12 § som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 
12 §  

Fonden för europeiskt bistånd till dem som 
har det sämst ställt 

Arbets- och näringsministeriet svarar för 
uppgifter som medlemsstaterna ska fullgöra 
enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning om fonden för europeiskt bistånd till 
dem som har det sämst ställt (fonden för dem 
som har det sämst ställt). 

Revisionsmyndigheten för programmet 
finns i anslutning till finanscontrollerfunktio-
nen vid finansministeriet. 

Närmare bestämmelser om revisionsmyn-
dighetens uppgifter får utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 

 

 
12 §  

Fonden för europeiskt bistånd till dem som 
har det sämst ställt 

Arbets- och näringsministeriet svarar för 
uppgifter som medlemsstaterna ska fullgöra 
enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 223/2014 om fonden för euro-
peiskt bistånd till dem som har det sämst 
ställt (förordningen om fonden för dem som 
har det sämst ställt). Arbets- och näringsmi-
nisteriet svarar för utarbetandet av det ope-
rativa program som medfinansieras genom 
fonden för dem som har det sämst ställt. Den 
i 13 § avsedda delegationen för regional- och 
strukturpolitik svarar för samordningen av 
beredningen och verkställandet samt part-
nerskapet enligt artikel 5 i den allmänna för-
ordningen.  

Statsrådet beslutar om att förelägga Euro-
peiska kommissionen ett programförslag och 
förslag till ändring av programförslaget. Ar-
bets- och näringsministeriet kan dock efter 
att ha hört Landsbygdsverket göra sådana 
ändringar i programmet som inte är bety-
dande och inte innebär någon ändring av det 
totala beloppet av den nationella offentliga 
finansiering som anvisas för programmet.  

Det operativa programmets förvaltnings-
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myndighet är Landsbygdsverket och atteste-
rande myndighet är arbets- och näringsmini-
steriet, vilka fullgör de uppgifter som anges i 
förordningen om fonden för dem som har det 
sämst ställt.   

Revisionsmyndighet för det operativa pro-
grammet är den i 10 § avsedda revisions-
myndigheten för strukturfondsprogrammet. 
Bestämmelser om revisionsmyndighetens 
uppgifter finns i förordningen om fonden för 
dem som har det sämst ställt. Revisionsmyn-
digheten svarar också för uppgifterna för det 
oberoende revisionsorganet enligt artikel 
35.2 i förordningen om fonden för dem som 
har det sämst ställt.  

Det operativa programmets tekniska bi-
stånd används till åtgärder enligt artikel 27.4 
i förordningen om fonden för dem som har 
det sämst ställt. Landsbygdsverket kan an-
vända det tekniska biståndet enligt en plan 
för användning av tekniskt bistånd som ar-
bets- och näringsministeriet godkänt. Tek-
niskt bistånd kan användas under stödberät-
tigandeperioden enligt artikel 22 i förord-
ningen om fonden för dem som har det sämst 
ställt.  

Det operativa programmets tekniska bi-
stånd används till åtgärder enligt artikel 27.4 
i förordningen om fonden för dem som har 
det sämst ställt. Landsbygdsverket kan an-
vända det tekniska biståndet enligt en plan 
för användning av tekniskt bistånd som ar-
bets- och näringsministeriet godkänt. Tek-
niskt bistånd kan användas under stödberät-
tigandeperioden enligt artikel 22 i förord-
ningen om fonden för dem som har det sämst 
ställt.  

Närmare bestämmelser om utarbetandet av 
det operativa programmet samt om förvalt-
ningsmyndighetens, den attesterande myn-
dighetens och revisionsmyndighetens uppgif-
ter får utfärdas genom förordning av statsrå-
det.  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den         20  . 
——— 
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