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Med hänvisning till förklaringen till detaljmotiveringen i denna proposition
föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en andra kom-
plettering av regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2006.

Helsingfors den 10 november 2006

Republikens President
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A N S L A G

Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10. Utvecklande av landsbygden

61. Europeiska utvecklings- och garantifon-
den för jordbrukets deltagande i utveckling av
landsbygden (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att år
2006 får nya beslut om beviljande av medel
fattas till ett belopp av sammanlagt 37 119 000
euro samt så att 2 776 000 euro av bevillnings-
fullmakten under momentet i enlighet med la-
gen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland
hänför sig till landskapet Kajanaland. 

F ö r k l a r i n g :  Momentet fogas till den
andra tilläggsbudgetpropositionen för 2006.

Bevillningsfullmakten i den första tilläggs-
budgeten för innevarande år uppgår till
25 119 000 euro. Bevillningsfullmakten ökar
med 12 000 000 euro, vilket föranleds av fi-
nansieringen av vattenresursprojekt i östra Fin-
land.

Inom mål 1 -programmet i östra Finland blir
ett belopp av ca 12 miljoner euro oanvänt av
den EU-andel som inom ramen för program-
met anvisats för investeringar inom jordbruket
och startstöd till unga jordbrukare. För säker-
ställande av ett bättre genomförande av mål 1
-programmet i östra Finland och erhållande av
EU-finansiering anvisas den andel av ramen
som annars skulle bli oanvänd för vattenresurs-
projekt på landsbygden. För den nationella fi-
nansieringen av projekten svarar enbart de
kommuner som genomför projekten.

I den första tilläggsbudgeten för innevarande
år uppgår den andel av bevillningsfullmakten
som anvisats för landskapet Kajanaland till
1 526 000 euro. Det föreslås att den höjs med
1 250 000 euro.
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Ökningen av bevillningsfullmakten beräknas
föranleda utbetalningar till ett belopp av
6 000 000 euro år 2007 och 6 000 000 euro år
2008. Motsvarande inkomster inflyter under
moment 12.30.02.

Med anledning av det ovan anförda föreslås
inte något tilläggsanslag under momentet.

2006 II tilläggsb. —
2006 I tilläggsb. —
2006 budget 70 862 000
2005 bokslut 52 884 371
2004 bokslut 45 296 009

Fördelning av ökningen av bevillningsfullmakten enligt program (mn euro)

Program
Budget +

I tilläggsbudget II tilläggsbudget Sammanlagt

Det regionala programmet för utveckling av 
landsbygden (EUGFJ-G) - - -
Mål 1, östra Finland 10,503 12,000 22,503
— varav Kajanaland 1,526 1,250 2,776
Mål 1, norra Finland 5,933 - 5,933
Gemenskapsinitiativprogrammet Leader+ 
(EUGFJ-U) 8,683 - 8,683
Sammanlagt 25,119 12,000 37,119


