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LANDSKAPSSTYRELSENS MEDDELANDE 
till.Landstinget angående land
skapsstyreis.ens ~tgärder med 
anledning av integrationsutveck
lingen i Västeuropa. 

Ekonomiska, sociala och politiska reformer i Europa förändrar 
förutsättningarna för integration och samarbete mellan länder och 
regione.r. <·- -,-., 

EFTA-länderna och EG har utrett f Örutsättningarna för förhand
lingar i syfte att bilda ett europeiskt ekonomiskt område (EES). 
Utredningarna ,har visat att det finns förutsättningar _,a:t:~ f.,/3. till 
stånd ett bJ:;~~t samarbete som .i princip omfattar hela d.e,n i.hre 
marknaden med"fri rörlighet för varor, tjänster, personer och 
kapital samt angränsande områden såsom utbildning, miljö, 
konsumentfrågor och den sociala dimensionen. Man har också 
konstaterat att EG och EFTA-länderna inte bör sikta på en 
gemensam jordbrukspolitik. 

Det gemensamma ministermötet mellan EFTA-länderna och EG:s 
medlemsländer den 19 .12. lf)89 .: skall besluta om fortsatta åtqär9-er 
och ta ställning till mål ochtidsplan.för förhandlingar_pm;ett 
integrationsavtal. Förhandlingsprocessen kan inledas i börjån av 
1990 och beräknas ta minst ett år. Alla parter skall slutligen 
godkänria~förhandlingsresultatet. 

Finland har som EFTA-land aktivt deltagit-i utredningsarbetet. 
Åland har kunnat ta del av diskussionerna och resultatet av 
utredningarna genom representation/i rikets· integrationsdelega-
tion. · · . 

Landskapsstyrelsens utgångspunkt har varit at,t Åland har intresse 
av att delta i utvecklingen a.v en gemensam marknad. Integrations
utveckJ;Lngen kan innebära ett ökat handling::;utryrmne och en stärkt 
autonom} samtidigt som det är vl.ktigt att b$tona risker för att 
avståndet till inflytande ökar och att områdets specifika vikt 
blir liten hos de övernationella,beslutsorgapen. 

Utrednlngsarbetet hittills har i princip utgått från de relevanta 
delarna av EG: s lagar och regelverk med syftef att precisera på 
vilka områden det kan uppstå problem. · 

Landskapsstyrelsen har analyserat på vilka' punkter integrations
utvecklingen kan innebära problem vad avser den åländska själv
styrelsens· skyddsmekanismer. Resultatet presenteras i bilaga 1; 
"Åland och den västeuropeiska integrationen". Promemorian har den 
3.11.1989 tillställts självstyrelsepolitiska nämnden till 
kännedom. 



I "Statsrådets meddelande till riksdagen om Finlands förhållande 
till integrationsutvecklingen>i'Västeuropa" (bilaga 2) redogörs 
för Finlands grundläggande handlingslinjer. I meddelandet anges 
att regeringen förbinder sig att "säkerställa .... de special
arrangemang som Ålands ställning föranleder". 

Landskapsstytelsen tillsatte d'etr 16 februari 1989 en arbetsgrupp 
med- 'uppgift att utreda konsekvenserna för Åland av de åtgärder 
som genomförs av EG. Arbetsgruppen har kartlagt tillgänglig 
information,·.• dokumentation och viktiga kontakter samt klas
sificerat och bedömt olika åtgärder som EG har vidtagit eller 
planerar att vidta främst på basen av den s.k. vitboken. 

I rapporten "Europaintegrationens konsekvenser för Åland'·"'- en 
inventeri.ngi• '(bilaga 3) redogör arbetsgruppen .för integrationsut
vecklingen i Europa och för konsekvenserna för Åland av en 
gemensam marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital 
och personer och ett utvidgat samarbete på angränsande områden. 
Landskapsstyrelsen har i förslag till ordinarie=årsstat för 

· landskapet Åland· för år 1990 i de allmänna motiveringarna• 
redogjort för' de riktlinjer söm följs mot bakgrund av den 
åländska självstyrelsens skyddsmekanismer. (Riktlinjerna: utreds 
närmare i bilaga 1) . · · , · 

Landskapsstyrelsen har vidare i ett nytt budgetmoment "Utredning
ar i samband med den internationella integrationsutvecklingen" 
föreslagit 75.000 mk för att bevaka utvecklingen genom utredning
ar och ett utbyggt informationss'ystem som utnyttjar befintliga 
databaser. ·Avsikten är att' förbättra beredskapen att möta · 
förändringar1 oCn utöka informationen till när·ingslivet' och 
allmänheten~:'' " · 

För att följa integrationsutvecklingen i Europa i allmänhet och 
speciellt beva,ka de förhandlingar mellan EG och EFTA-länderna som 
förväntas· in1feaas i början: av 1990 avser landskapsstyrelsen att 
tillsätta efr ifoinmitte med tjänstemän som representerar olika;. 
sakområden och representanter för arbetsmarknadens .organisatio
ner. Kommitten kan tillsätta arbetsgrupper och höra sakkunniga. 
Vidare föreslås en parlamentariskt tillsatt referensgrupp för 
landskapsstyrelsens fortsatta arbete med frågan.. . '. 

Landskapsförvaltningen följer' integrationsutvecklingenpå'olika 
sakområdeti1 ·genom inf ormatibn: om ·utvecklingen i· EFTA-länderna och 
EG och g'enom aktivt deltagande i diskussionerna på nordisk nivå. 
Särskilt studeras olikäregioner:och självstyrande .områden. 

Landsk'ap~stytelsen avser att fortlöpande informera· landstinget 
om utve'ckli'rigen. · ·., 

Mariehamn, .den 21 december 1989 
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Till meddelandet anslutna bilagor utdelas endast till landstingsmännen. 

Bilagorna nr 1 och 3 publiceras i Ålands utredningsserie och kan erhållas från 

landskapsstyrelsens registrator. 
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