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Begäran om utlåtande om ändring av statsrådets förordning
om understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på
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Jenny Eklund-Melander
Ärende

UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS
FÖRORDNING OM UNDERSTÖD SOM BEVILJAS
FÖRETAG INOM FISKERISEKTORN PÅ GRUNDVAL AV EN FÖRSÄMRAD SITUATION

Ålands landskapsregering har tagit del av jord- och skogsbruksministeriets
förslag till ändring gällande statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk
situation.
Enligt 27 § 34 punkten i självstyrelselagen för Åland har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om beredskap inför undantagsförhållanden. Av
förslaget framkommer att grunden för beviljande av understödet fortsättningsvis är en direkt följd av rådande undantagsförhållande och därför ska
den ändrade förordningen även tillämpas på stöd till företag inom fiskerinäringen som är verksamma inom landskapet.
Syftet med ändringen är att så långt möjligt harmonisera förutsättningarna
för detta stöd med de som beviljas med stöd av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag, dock med begränsning av särskilda bestämmelser för
statligt stöd till fiskerisektorn.
Stödet riktas till alla företag inom fiskerinäringen utan begränsning i fråga
om företagets storlek. Avsikten är att stöda företag som inte har haft ekonomiska svårigheter före epidemin men som har verifierbara problem på
grund av den. I den ursprungliga förordningen begränsades stödnivån till
att vara mellan 3 000 euro och 10 000 euro. Enligt förslaget ska stödet nu
vara minst 2 000 euro och högst 120 000 euro.
Landskapsregeringen välkomnar och stöder förslaget till ändringen i statsrådets förordning och anser att stödet kommer att fylla en viktig funktion
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i att trygga verksamheten i företag som är avgörande för en fungerande värdekedja inom fiskerinäringen.
Landskapsregeringen har i ärendet hört Ålands fiskare r.f. och Ålands fiskodlarförening r.f. som har meddelat att de är positiva till förslaget, det finns
dock en önskan att stödperioden skulle sträcka sig längre än till och med
31.12.2020.
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