RP 324/2018 rd

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM
KOMPLETTERING AV TILLÄGGSBUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2019 (RP 323/2018 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,
att Rikdsdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om komplettering
av regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2019.
Helsingfors den 28 februari 2019

Statsminister

JUHA SIPILÄ

Finansminister Petteri Orpo
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ALLMÄN MOTIVERING

ALLMÄN MOTIVERING
Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2019 (RP 323/2018 rd). Regeringens proposition om tilläggsbudgeten för 2019 överlämnades till riksdagen den 22 februari 2019, och finansutskottet har ännu inte gett sitt betänkande om den.
Föreslagna ändringar
För stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt föreslås ett tilläggsanslag av engångskaraktär på 1,4 miljoner euro. Anslaget är avsett att användas för att slutföra vandringsfiskprojekten
inom åtgärd 3 (Vandrande och utrotningshotade fiskbestånd återetableras) i spetsprojektet Naturpolitik som bygger på förtroende och rättvisa, som ingår i det strategiska målet för bioekonomi
och ren teknik.
Det föreslås att 1,4 miljoner euro av den spetsprojektfinansiering (Kretsloppsekonomin slår igenom, vattendragen iståndsätts) som anvisats för främjande av naturresurs- och bioekonomi och
som ingår i det strategiska målet för bioekonomi och ren teknik återtas.
Ramen för valperioden
Efter den kompletterande budgetpropositionen till tilläggsbudgetpropositionen är nivån för de utgifter som hänförs till ramen 44 153 miljoner euro.
Med beaktande av priskorrigeringarna och de strukturella korrigeringarna i ramen uppgår ramnivån 2019 till 44 413 miljoner euro. Den ofördelade reserven blir därmed ca 260 miljoner euro år
2019.
Balans
Det föreslås att anslaget höjs med 1,4 miljoner euro, vilket ökar behovet av statens nettoupplåning. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 1,9 miljarder euro år 2019.
De av riksdagen godkända inkomstposterna och anslagen för 2019, den tilläggsbudgetproposition som är under behandling i riksdagen och den nu föreslagna kompletterande
tilläggsbudgetpropositionen, euro

Ordinarie budgeten
Tilläggsbudget
Kompletterande tilläggsbudgetpropositionen
Sammanlagt

Inkomstposter
(exkl. nettoupplåning
och skuldhantering)

Nettoupplåning och
skuldhantering

Anslag

53 840 445 000
-144 160 000

1 655 024 000
225 388 000

55 495 469 000
81 228 000

53 696 285 000

1 400 000
1 881 812 000

1 400 000
55 578 097 000
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INKOMSTPOSTER

Avdelning 15
LÅN

03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
01. Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 226 788 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i tilläggsbudgetpropositionen 2019.
Tillägget på 1 400 000 euro jämfört med tillägget på 225 388 000 euro i tilläggsbudgetpropositionen föranleds av den föreslagna anslagsändringen i denna kompletterande budgetproposition.
Nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 1 931 812 000 euro år 2019. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till 1 881 812 000 euro år 2019.
Inkomster och utgifter (mn euro)
Inkomster
Nettoupplåning till nominellt värde
Utgifter
Emissionsförluster (netto)
Kapitalförluster (netto)
Nettoinkomster

1 932
-40
-10
1 882

15.03
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb.
2018 budget
2017 bokslut

7

226 788 000
1 655 024 000
-484 600 000
-1 345 405 000
3 079 932 000
3 083 951 345
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ANSLAG

Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

40. Naturresursekonomi
22. Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2017 återtas 1 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till tilläggsbudgetpropositionen för 2019.
Av den spetsprojektfinansiering som ingår i det strategiska målet för bioekonomi och ren teknik
(Kretsloppsekonomin slår igenom, vattendragen iståndsätts) som i budgeten för 2017 anvisats under momentet återtas 1 400 000 euro.
Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.
Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 budget
2017 bokslut

—
6 450 000
14 880 000
16 880 000

30.40
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31. Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 400 000 euro.
F ö r k l a r i n g : Momentet fogas till tilläggsbudgetpropositionen för 2019.
Tillägget är avsett för att i fråga om det strategiska målet för bioekonomi och ren teknik slutföra
vandringsfiskprojekten inom åtgärd 3 (Vandrande och utrotningshotade fiskbestånd återetableras) som ingår i spetsprojektet Naturpolitik som bygger på förtroende och rättvisa.
2019 I tilläggsb.
2019 budget
2018 budget
2017 bokslut

1 400 000
5 586 000
8 486 000
7 136 000

