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SAMMANFATI'NING

Landskapsstyrelsens meddelmule
Landskapsstyrelsens meddelande innehåller en redogörelse för olika aspekter som hösten
1994 ännu var oredovisade inför den lokala folkomröstningen i november 1994 och
lagtingets beslut om eventuellt bifall till en anslutning till Europeiska unionen. I
meddelandet behandlas bl.a. det s.k. skatteundantaget samt jordbruks-, fiskeri- och

regionalpolitik.
Utskottets förslag
Utskottet föreslår att lagtinget antecknar sig meddelandet till kännedom.

UTSKOITE1'S SYNPUNKTER
Landskapsstyrelsens meddelande nr 1/1994-95 överlämnades den 9 november 1994 till
lagtinget. Avsikten var att inför lagtinget redogöra för vissa öppna frågor i anslutning till
diskussionerna om Finlands och i anslutning härtill även Ålands eventuella inträde i
Europeiska unionen. I meddelandet lämnas synpunkter bl.a. på tillämpningen av det s.k.
skatteundantaget i Ålandsprotokollet. Vidare granskas verkningarna av ett medlemskap
på jordbruks-, fiskeri- och regionalpolitiken. Också frågan om det åländska inflytandet
i EU:s institutioner och i den nationella beredningen av EU~ärenden redovisas.
Landskapsstyrelsen överlämnade den 2 juni 1995 ett nytt meddelande innehållande
riktlinjerna för Ålands politik inom den Europeiska unionen (M nr 3/ 1994-95).
Meddelandet innehåller Ålands övergripande mål och intressen i den europeiska
integrationsprosessen, riktlinjerna för landskapets politik inom EU, me.dlen för Ålands
politik inom unionen samt riktlinjer för landskapets politik inför 1996 års
regeringskonferens. Meddelandet undergick en grundlig diskussion i lagtinget som
därefter beslöt att ärendet inte skulle utskottsbehandlas. Meddelandet antecknades därför
till kännedom vid lagtingets plenum den 11 september 1995.
Utskottet konstaterar att meddelandet nr 1/1994-95 innehåller värdefulla synpunkter och

upplysningar som varit av betydelse inför folkomröstningen den 20 november 1994 och
inför lagtingets beslut den 2 december 1994 om bifall till lagen om godkännande av
Finlands anslutningsfördrag till Europeiska unionen. En mern genomgripande

-2utskottsbehandling av meddelandet

efter dessa beslut .är enligt utskottets åsikt inte

ändamålsenlig. Någon utskottsbehandling av det senare meddelandet rörande riktlinjer för
Ålands politik inom EU ägde inte rum. Mot den bakgnmden föreslår utskottet att
lagtinget antedmar sig meddelandet till kännedom.
ÄRENDETS JJEHANDUNG
Lagtit1get inbegärde den 17 november 1994 lagutskottets yttrande över meddelandet.
I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Sune Eriksson, vice ordföranden

Sundback., ledamöterna Christer Jansson och Siren samt ersättaren Sjöstrrdtld.
UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

att

Lagtinget

meddelandet

nr

antecknar

sig

1/1994-95

till

kännedom.
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