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SAMMANFATTNING
Republikens president inbegär i framställning nr 14 landstingets samtycke till de i
regeringens proposition nr 95/1992 ingående lagarna som föranleds av upprättandet av
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Framställningen nr 16 avser bestämmelserna,
i bilaga I till förenämnda avtal, vilken bilaga utgör en komplettering till innehållet i den
förstnämnda propositionen.
Utskottet föreslår att landstinget ger sitt bifall till att lagarna träder i kraft i landskapet
och att regeringen sålunda enligt BES-avtalets artikel 126 skall anmäla att avtalet skall
tillämpas beträffande Åland med i artikeln nämnda förbehåll.
UTSKOITETS SYNPUNKTER
BES-avtalets syfte och omfattning
Syftet med BES-avtalet, som ingåtts mellan de sammanlagt 19 medlemsstaterna i EG och
EFTA, är att skapa ett enhetligt europeiskt ekonomiskt samarbetsområde från och med
ingången av år 1993. Genom avtalet bildar dessa stater en inre marknad där de s.k. fyra
friheterna skall gälla i samma utsträckning som de redan gällt inom EG. Dessa fyra
friheter avser fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. Samarbetet inom BES
skall följa gemensamma regler inom hela samarbetsområdet. EFTA-staterna godkänner
EG:s regelverk inom respektive områden och inför bestämmelser härom i sina respektive
rättsordningar. Avsikten är att skapa lika konkurrensvillkor för alla parter samt att öka
samarbetet mellan parterna inom områden som omfattas av eller tangerar de fyra
friheterna.
·Den lag om godkännande av vissa bestämmelser i BES-avtalet, till vilken Republikens
president inbegärt landstingets samtycke, anger att ett stadgande i lag eller förordning
inte tillämpas om det står i strid me<l ovillkorliga eller tillräckligt exakta bestämmelser
i BES-avtalets huvudavtal eller i dess protokoll eller bilagor, en sådan bestämmelse i ett
direktiv till vilket det hänvisas i BES-avtalets bilagor eller en EEG-förordning som det
hänvisas till i en bilaga till BES-avtalet. BES-avtalet får sålunda mycket långtgående
verkningar inom en mängd samhällsområden och ställer stora krav på att den nationella
lagstiftningen i EES-ländema, och därmed även den åländska landskapslagstiftningen,
harmoniseras med avtalets bestämmelser.
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.Redan i ett tidigt skede av förhandlingarna om EF.S-avtalet · uppmärksammade
landskapsmyndigheterna statsmaktens företrädare på behovet av att för Ålands del beakta
de skyddsbestämmelser självstyrelselagstiftningen innehåller. Som följd härav anges i
avtalets artikel 126.2 att avtalet inte tillämpas beträffande Åland. Finlands regering kan
dock vid ratificeringen av avtalet anmäla att det skall tillämpas beträffande Åland på
samma sätt som beträffande andra delar av Finland. Förbehåll har gjorts för att
inskränkningarna i rätten att förvärva och inneha fast egendom på Åland samt i
etableringsrätten och i rätten att tillhandahålla tjänster C'näringsrätten"), vilka följer a~
landskapets självstyrelse, inte sätts ur kraft trots att BES-avtalet kommer ~tt omfatta' även
Åland. Artikeln innehåller samma typ av undantag som ingår i Romfördragets artikel 227
beträffande bl. a. vissa autonoma områden inom EG.
Utskottet uttrycket sin tillfredsställelse över att för Åland erforderliga !Jndantag kunnat
fogas till BES-avtalet. Undantagen innebär att hänsyn tagits till väsentligabeståndsdelar
i självstyrelsen inför den nya situation BES-samarbetet innebär. Särbehandlingen av
Åland kan ses som en viktig folkrättslig markering av självstyrelsens internationella
status.
Förbudet mot diskriminering och hembygdsriitten

En central beståndsdel i· BES-avtalet är diskrimineringsförbudet. Enligt åvi:alets artikel 4
skall inom avtalets tillämpningsområde all diskriminering på grund av nationalitet vara ·
förbjuden. Artikeln kompletteras av särskilda diskrimineringsförbud :i andra artiklar.·
Förbudet gäller inom ramen för avtalets tillämpningsområde och åsyftar alltså
diskriminering i fråga om ekonomisk aktivitet. Det kan sålunda inte åberopas för frågor
som inte omfattas av BES-avtalet.
Utskottet konstaterar att vissa rättigheter inom områden som regleras av BES-avtalet
(exempelvis rätten att utöva olika reglementerade näringar eller rätten till vissa
ekonomiska förmåner) på Åland är knutna till innehav av åländsk hembygdsrätt.
Diskrimineringsförbudet i BES-avtalet kan aktualisera behovet av en översyn av
hembygdsrättsbestämmelsema i två avseenden. A ena sidan finns det skäl att granska om
bestämmelser i landskapslagstiftningen som uppställer krav på innehå.v av hembygdsrätt
kan anses strida mot diskrimineringsförbudet. A andra sidan finns det oekså orsak att
utreda om självstyrelselagens krav på finskt medborgarskap som förutsättning för att
erhålla hembygdsrätt kan komma i konflikt med diskrimineringsförbudet. Jämställs finska
och övriga BES-staters medborgare i fråga om möjligheterna att erhålla hembygdsrätt
lagstiftaren likställer .alla BES-staters
undanröjs diskrimineringsrisken såtillvida

att
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av rättigheter och förmåner som är knutna till hembygdsrätten. Konsekvenserna i fråga
om sådana rättigheter som inte omfattas av BES-avtalet (t.ex. politiska rättigheter) bör
dock i det senare fallet omsorgsfullt övervägas.

Utskottet konstaterar i sammanhanget att reglerna om diskrimineringsförbud (liksom bl.a.
bestämmelserna om offentlig upphandling) i praktiken delvis kan komma att sättas ur spel
genom de i BES-avtalets artikel 126.2 a ingående specialbestämmelserna om
inskränkningar i etableringsrätten och rätten att äga och besitta fastighet på Åland.

l1iföranile av BES-bestämmelserna
BES-avtalets artikel 7 anger att rättsakter som hänvisas till eller ingår i bilagorna till
avtalet eller i beslut av den gemensamma BES-kommitten skall vara bindande för de
avtalsslutande parterna och antingen utgöra en del av eller införlivas med deras interna
rättsordning. Formuleringen i 2 §lagen om godkännande av vissa be;tämmelser i avtalet
om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och om tillämpningen av avtalet, som
riksdagen godkänt och som nu är föremål för landstingets behandling, grundar sig på
EFS-avtalets artikel 7. Utskottet konstaterar att som följd härav landskapslagstiftning
behöver ändras och att detta arbete redan påbörjats.

Landskapets medverkan i tillkomsten av nya EESwregler
Medverkan i beslutsfattandet
Efter det BES-avtalet trätt i kraft kommer det kontinuerligt att finnas behov dels att ändra
gällande BES-regler, dels att anta nya sådana. För att nya regler skall bli gällande
förntsätts enligt avtalets artikel 103 att de i respektive länder antas i den ordning som
landets konstitution förntsätter i fråga om godkännande av statsfördrag. För Finlands del
innebär detta att förslaget, i den mån°det anses höra till området för lagstiftningen, förs
till riksdagen för beslut i den ordning 69 § riksdagsordningen förutsätter. Om den
ifrågavarande EES-rättsakten innehåller bestämmelser som står i strid med
självstyrelselagen eller innehåller bestämmelser i någon fråga som faller inom
landskapets behörighet, fordras enligt 59 § i den nya självstyrelselagen lagtingets bifall
till den författning varigenom fördraget bringas i kraft. Nya BES-akter kan således inte

bli giltiga på Åland utan lagtingets samtycke.
Har en stat inte inom sex månader anmält att de konstitutionella kraven uppfyllts,
tillämpas ett beslut av Gemensamma BES-kommitten om ett nytt avtal provisoriskt om ·
inte en st.at me.ddelat att så inte får ske. I det senare fallet samt då en stat meddelar att
den inte ratificerar beslutet skall detta betraktas som provisorisk.i upphävt. I så fall inleds
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nya diskussioner om följderna härav. Avtalet eller den berörda delen härav faller
tillsvidare bort utan att att ersättas av nya BES-regler. Envar BES-stat har m.a.o.
möjlighet att förhindra ikraftträdande av sådana nya BES-regler som inte omfattats enligt
landets interna regler. I ett sådant läge kan nationell lagstiftning antas.
Lagtinget kan således inte blott att ge sitt bifall till fördrag utan också, om så bedöms
ändamålsenligt, vägra ge detta bifalL Enligt utskottets åsikt är det viktigt att
konsekvenserna av ett eventuellt beslut att vägra bifall till en BES-rättsakt ytterligare
klargörs mot bakgrunden av BES-avtalets regler, särskilt om en sådan. situation uppstår
att riksdagen och lagtinget gör olika bedömningar. Att det berörda avtalet inte blir
tillämpligt på Åland torde, utgående från självstyrelselagen, vara ostridigt men också
längre gående konsekvenser kan möjligen tänkas. Landskapsstyrelsen och
riksmyndigheterna bör därför i sina fortsatta kontakter klargöra följderna av ett eventuellt
uteblivet bifall och vilka åtgärder som i så fall kan komma att krävas.

Medverkan i beredningen
Utskottet vill vidare fästa uppmärksamhet vid att den nya självstyrelselagens 58 § ålägger
riksmyndighetema att underrätta landskapsstyrelsen om förhandlingar om i~gående av
fördrag i de fall fördragen rör angelägenheter inom landskapets behörighet. Även om så
inte är fallet men förhandlingarna har särskild betydelse för landskapet skall
landskapsstyrelsen underrättas. Dessa bestämmelser utgör enligt utskottets mening en
stabil grund för landskapets medverkan också i beredningen av kommand~ BES-regler.
En ur åländsk synvinkel framgångsrik bevakning av frågorna förutsätter att man i ett så
tidigt skede som möjligt får kännedom om förslag som kan beröra Åland. Detta kräver
ett nära samarbete mellan landskapsstyrelsen och berörda riksmyndigheter. Genom
samverkan i beredningsskedet kan man också undvika komplikationer under senare
skeden av behandlingen. Det är därför väsentligt att riksmyndigheterna är medvetna om
och införstådda med att BES-ärenden som berör åländska behörighetsområd~n inte kan
beredas utan att Åland ges möjlighet att framföra sina synpunkter. Dessa mål uppnås
förmodligen endast genom en kombination av formella regler (t.ex. om medverkan av
representanter för landskapet i olika organ) och en informell samverkan.
Också frågan om hur landskapet internt formulerar sin uppfattning om nya BES-regler
fordrar fortsatta överväganden. Utskottet avser att återkomma till dessa frågor i
anslutning till behandlingen av landskapsstyrelsens meddelande nr 4/1991-92.

Utlåtanden från övriga utskott
På begäran av lagutskottet har landstingets övriga specialutskott utrett BES-avtalets
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som framgår ovan, inte närmare tagit ställning till.de olika utlåtandena men förutsätter
att de synpunkter och förslag som framkommit kommer att beaktas vid kommande
handläggning av BES-samarbetet i landstinget och landskapsstyrelsen.

Utskottets. slutsatser
Utskottet har kunnat konstatera att de ur landskapets synvinkel väsentliga undantagen
beträffande jordförvärv och näringsrätt"' vars nödvändighet landstinget redan i tidigare
sammanhang understrukit, intagits i EES-:avtalet. Avtalet är i övrigt ägnat att främja det
ekonomiska utbytet mellan· länderna i ~uropa till nytta även för landskapet Åland.
Landskapets näringsliv, som är starkt b~roende av de omkringliggande regionerna, kan
svårligen utvecklas i ett läge där Åland står utanför BES-samarbetet. Utskottet finner
därför att landstinget bör lämna sitt bifall till lagarna samt att regeringen bör lämna
anmälan enligt avtalets artikel 126.2.

HANDLÄGGNINGSORDNINGEN I LANDSTINGET
Enligt 55 § 1 mom. landstingsordningen skall landstingets beslut angående bifall till eller
förslag om ändring, förklaring eller upphävande av eller awikelse från stadgandena i
självstyrelselagen vid ärendets tredje behandling omfattas av två tredjedelar av de
avgivna rösterna. Det lagförslag, till vilket republikens president inbegärt landstingets
samtycke, innehåller som ovan framgått bestämmelser om företräde· för EESbestämmelsema i förhållande till nationella stadganden som strider mot dem. Eftersom
dessa bestämmelser gäller även i förhållande till 1andskapslagstiftningen innebär de en
faktisk inskränkning av landstingets lagstiftningsbehörighet. Utskottet finner att det redan
av denna orsak är nödvändigt att landstingets beslut om bifall till lagarna omfattas av
minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

ÄRENDETS BEHANDLING
Landstinget inbegärde den 4 september respektive den 4 november 1992 lagutskottets
yttrande över framställningarna. Utskottet har enligt 23 § 2 mom. arbetsordningen
handlagt framställningarna i ett sammanhang.
Utskottet har i ärendet hört lantrådet Ragnar Erlandsson, t.f. kanslichefen Peter
Lindbäck, t.f. avdelningschefen Harry Jansson och t.f. lagberedningschefen Lars
Karlsson. Utskottet har dessutom inbegärt övriga specialutskotts yttranden, vilka fogas
till betänkandet.

-6I ärendets. avgörande behandling har deltagit ordf. Sune Eriksson, v .ordf. Sundback,
ledamöterna Christer Jansson och Siren samt ersättaren Sjöstrand.

UTSKOITETS FÖRSLAG
PA grund av det anförda föreslår utskottet, med hänvisning till landstingsordningens 55
§ 1 mom.,
att Ålands landsting måtte ge sitt
samtycke ti11 att de lagar som avses i
republikens presidents skrivelse av den
21 augusti 1992, med de ändringar som
föranleds av presidentens skrivelse av
den 16 oktober 1992, träder i kraft i
landskapet Åland till de delar avtalen om
upprättandet av Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet innebär avvikelse från
själv styrelselagen.

Mariehamn den 25 november 1992
På lagutskottets vägnar:

Ordförande

Sune Eriksson

Sekreterare

Lars Ingmar Johansson

ÅLANDS LANDSTING

Till Lagutskottet

från rmansutskottet

Finansutskottet har mottagit lagutskottets brev av den 1 oktober 1992. I brevet anhåller
lagutskottet om utlåtande av finansutskottet över BES-avtalets effekter på landskapets
inkomster och utgifter samt de synpunkter utskottet eventuellt i övrigt önskar framföra.
Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Lasse Wildöf och finanschefen
Dan E.Briksson.
Vid behandlingen av BES-avtalets inverkan på landskapets budget har finansutskottet
kunnat konstatera att några beräkningar av de direkta effekterna för landskapets del inte
gjorts. Det är också finansutskottets åsikt att de direkta utgifterna och inkomsterna som
BES-avtalet kan tänkas medföra för landskapet i budgethänseende inledningsvis är
blygsamma. I ett längre perspektiv är konsekvenserna omöjliga att överskåda och
beräkna i det här skedet.
Förutom inverkan på landskapets budget kan beträffande Ålands totala ekonomi noteras
att några direkta konstaterbara effekter inte kommer att inträda genast, däremot kommer
avtalet på sikt att ha olika återverkningar. I beskattningshänseende kommer en likriktning
att ske inom Europa. Avsikten är att ett integrerat samarbete skall medföra en breddning
av skattebasen, som i sin tur kan leda till en sänkning av skattesatserna. Det är inte
möjligt att förutse resultatet av denna utveckling och ingen särskild undersökning har
vidtagits för Ålands del.
Redan nu kan dock konstateras att en tillväxtökning i Finland på grund av den europeiska
integrationen inte kommer att ha någon mätbar effekt på inkomsterna eftersom andelen
som Åland i så fall kan tillgodoräkna sig är marginell. I det här sammanhanget skall det
också noteras att det faktum att Åland inte har någon egen beskattningsrätt innebär att
inte ens en kraftig tillväxtökning för det åländska näringslivet i jämförelse med det finska
kommer att leda till annat än en marginell inkomstökning i landskapets budget eftersom
de ökade skatteintäkterna från Åland ingår i den finska budgeten.
Av Finlands riksdags statsutskotts utlåtande över motsvarande ärende framgår att den
sammantagna ökningen i utgifterna inom olika förvaltningsområden i riket beräknas
uppgå till ca 650 miljoner mark. Däri ingår de direkta kostnaderna för Finlands
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Ålands del gäller den principen att landskapets kostnader för deltagande i olika
internationella organ bestrids med medel ur statsbudgeten. Det gäller t.ex. för Ålands
andelar av de gemensamma kostnaderna för Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets
verksamhet liksom medlemsavgiften till EFTA. De avgifter som är att hänföra till Åland
kommer följaktligen att utgöra en andel av statens utgifter och inte avspegla sig i
landskapets budget.
Vad gäller landskapets administratfonskostnader kan man konstatera att det naturligtvis
kommer att ställas stötte krav på förvaltningen och innebära ökade uppgifter. Framförallt
kommer det att erfordras välutbildad personal för många krävande arbetsuppgifter. Det
är dock finansutskottets uppfattning att detta inte behöver innebära några direkta
utgiftsökningar utan att uppgifterna kall handhas av den mivarande personalen genom
vissa strukturförändringar.
Ett av de områden som i många sammanhang nämnts som en viktig förändring till följd
av BES-avtalet är den offentliga upphandlii1gen. Genom BES-avtalets ikraftträdande
kommer all upphandling, såv?J den statliga som den kommunala, att bli underkastad vissa
särskilda regler som skall ha författningsfonn. Vidare kommer det att krävas en viss
annonsering och resultatet av upphandlingen måste redovisas i Europeiska
gemenskapernas tidning (EGT). En annan nyhet är att upphandlingsförfarandet kan
komma att prövas av domstol. Den offentliga sektorn kan genom den här förändringen
k~mma att göra stora inbesparingar och näringslivet kan etablera sig på marknader som
inte tidigare varit öppna. I praktiken blir dock effekten blygsam eftersom EG:s regelverk
Innehåller ett s.k. tröskelvärde som innebär att de olika direktiven är tillämpliga endast
om upphandlingen överstiger detta värde: Vad gäller varu- och tjänsteområdet är gränsen
200.000 ecu (ca 1,25 miljoner mark) och' för anläggniil.gsentreprenader 5 miljoner ecu
(drygt 30 miljoner mark), vilket gör att förfarandet för den offentliga sektorn på Åland
kommer att tillämpas endast i mycket begränsad omfattning.
Finansutskottet vill i sammanhanget fästa lagutskottets uppmärksamhet vid de eventuella
problem som kan uppstå genom att upphandlingsförfarandet skall tillämpas på Åland,
men att det i praktiken kan komma att sättas ur spel genom de specialbestämmelser vad
gäller näringsrätten som finns intagna i 126 § av BES-avtalet.
Ltm Folke Sjölund har fogat avvikande åsikt till utlåtandet.
Mariehamn den 5 november 1992
På finansutskottets vägnar:
Ordförande
Sekreterare

0

AVVIKANDE ASIKT

Avvikande från majoriteten i finansutskottet anser jag, att utskottet borde ha gått igenom BES-avtalets
effekter på landskapet Ålands budget mera systematiskt. En särskild granskning av direkta och
indirekta effekter på såväl inkomst- som utgiftssidorna hade varit informativ och klargörande.
På utgiftssidan hade en genomgång av varje huvudtitel skilt för sig varit befogad. Det hade enligt min
åsikt varit upplysande att kons-tatera huruvida BES-avtalet har effekter inom respektive huvudtitel
eller ej, enligt uskottets uppfattning.
Vid en granskning av de fyra friheterna, varuutbytet, personers och kapitalets fria rörlighet samt
tjänsteutbytet kan konstateras, att personernas fria rörlighet kan vi inte påverka från Ålands sida.
BES-avtalet har små effekter visavi varuutbytet. Däremot öppnas nya områden och möjligheter för
Åland när det gäller de fria kapitalrö- relserna och och utbytet av tjänster. Inom dessa sektorer kan vi
påverka vår egen situation.
Under de senaste åren har det varit tal om att på Åland göra det möj- ligt att bedriva så kallad
finansiell off-shore-verksamhet. Det bety- der, att utländska bolag och finansförvaltare skall kunna
etablera sig på Åland. En förutsättning för detta är att vi kan erbjuda en stabil och säker miljö, som
skapar förtroende för sådan verksamhet. En annan viktig förutsättning är att vi kan erbjuda sådana
fömåner, som gör det lockande att etablera sig på Åland, t.ex. skattemässiga förmåner.
Den fria rörligheten för kapital och tjänster borde enligt min åsikt ha givit finansutskottet skäl att
närmare granska denna sektor och givit synpunkter på hur man från åländsk sida kunde gå vidare för
att skapa dessa förutsättningar för finansiell off-shore-verksamhet. Till exempel kunde en
rekommendation vara, att landskapsstyrelsen borde ta upp underhandlingar med riksmyndigheterna
om att för Ålands del införa särskilda skatteregler för utländska bolag som erbjuder finansiella
tjänster och finansförvaltning. Dessa underhandlingar kunde föras helt separat från frågan om ett
eventuellt övertagande av beskattnings-rätten i vidare mening tiJl Åland.

Mariehamn den 12 november 1992

ÅLANDS LANDSTING

Till lagutskottet

från lag- och ekonomiutskottet

Lagutskottet har i brev av den 1 oktober 1992 inbegärt lag- och ekonomiutskottets
yttrande över BES-avtalets näringspolitiska följder på Åland samt de synpunkter utskottet
eventuellt i övrigt önskar framföra. Utskottet, som i ärendet hört vikarierande
verkställande direktören för Ålands handelskammare Agneta Erlandsson och vikarierande
avdelningschefen Harry Jansson får i anledning härav anföra följande.
Allmänt
Utskottet konstaterar att BES-avtalets godkännande innebär upprättande av världens
största ekonomiska samaibetsområde. De 19 EG- och EFTA-ländema med ca 380
miljoner människor bildar en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital
och människor.
BES-avtalets syfte är att främja ett fortgående och balanserat stärkande av handeln och
de ekonomiska förbindelserna länderna emellan på lika konkurrensvillkor och med
respekt för samma regler. Avtalet innehåller därför i betydande utsträckning
bestämmelser som rör frågor inom lag- och ekonomiutskottets beredningsområde.
Åländska särförhållanden
Utskottet noterar att BES-avtalets följder för åländskt näringsliv i viss utsträckning
avviker från följderna i omkringliggande regioner. Detta beror dels på de bestämmelser
gällande Åland, vilka ingår i BES-avtalet och enligt vilka avtalet inte skall hindra
tillämpligheten av bestämmelserna om näringsrätt och jordförvärv och dels på den
avvikande näringsstrukturen i landskapet.
Enligt artikel 126, 2 punkten i BES-avtalet skall avtalet inte automatiskt tillämpas
beträffande Åland utan Finlands regering får genom en förklaring anmäla att avtalet med
förbehåll för vissa bestämmelser skall gälla även för Åland. Enligt den första
bestämmelsen skall BES-avtalet inte hindra tillämpning av nuvarande och kommande
bestämmelser om inskränkningar för det första i rätten' att förvärva och inneha fast
egendom på Åland samt 'för det andra i rätten att ·etablera företag och tillhandahålla
tjänster. Vidare stadgas att de rättigheter som ålänningar har i'Finland inte skall beröras
av BES-avtalet och att myndigheterna på Åland skall behandla alla BES-parters fysiska
och juridiska personer på samma sätt. Utskottet konstaterar ati främst bestämmelserna
gällande den s.k. näringsrätten påverkar avtalets näringspolitiska följder på Åland.
Liksom landskapsstyrelsen i bilagan till det s.k. EG-meddelandet (Ls medd.nr 3/91-92),
konstaterar utskottet att den åländska ekonomin och arbetsmarknaden av tradition är
starkt beroende av utvecklingen inom tjänstesektorn som genererar ca 70 procent av
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avsevärt större andel av arbetskraften jämfört med omkringliggande områden medan
industrin är bara ungefär hälften så stor som i övriga Norden. Som en följd av detta är
varuexporten av relativt sett mindre betydelse för Åland.

EES-avtalets näringspolitiska följder
Utskottet konstaterar att den åländska ekonomin i hög grad är och sannolikt kommer att
förbli beroende av omkringliggande regioner och länder. De ekonomiska konjunkturerna
i framförallt Sverige och övriga Finland kommer således också i framtiden att bli
avgörande för det åländska näringslivet. De på sikt viktigaste konsekvenserna av EESavtalet är med andra ord indirekta. Utskottet konstaterar att såväl Finlands som Sveriges
regeringar ansett ländernas tillträde till den inre marknad som EES utgör, vara en
förutsättning för att ekonomin skall kunna stärkas och välståndet ökas.
Vidare konstaterar utskottet att några utredningar gällande BES-avtalets direkta
näringspolitiska följder på Åland egentligen inte företagits. Utskottet har· därför med
ledning av hörda sakkunniga sökt bilda sig en uppfattning om de direkta följderna för
våra viktigaste näringsgrenar.
Primärnäringarna
Eftersom jordbruksproduktema inte omfattas av BES-avtalet och eftersom avtalet inte
innebär en anslutning till BG: s gemensamma jordbrukspolitik påverkas jordbruksnäringen
inte direkt av avtalet.
Däremot kommer EG:s veterinära bestämmelser att bli gällande liksom bestämmelser om
växtskydd och utsäde. I avtalet ingår vidare en utvecklingsklausul (art. 19) enligt vilken
avtalets parter åtar sig att anstränga sig för att nå en gradvis liberalisering av handeln
med jordbruksprodukter. Avtalets verkningar på jordbruksnäringen är således långsiktiga
och indirekta.
För fiskets del innebär avtalet liberalisering av handeln på en rad områden i syfte att öka
konkurrensen och sänka priserna.Eftersom prisnivån på fisk i stort sett är densamma i
Finland som i EG och eftersom EG totalt sett är fiskimportör tord~ BES-avtalet inte ha
någon större negativ inverkan på fiskerinäringen. Strömmingsfisket kan dock i någon mån
påverkas eftersom Finland före utgången av år 1992 bör meddela hur prisstödet för
strömming och vassbuk skall avvecklas. Fiskodlarna däremot torde kunna dra fördel av
den stöITe marknad som öppnar sig i och med en gradvis reducering av BO-tullarna.
Enligt utskottets mening borde införandet av ett yrkesfiskarregister övervägas.
Registrering skulle vara möjlig för samtliga BES-medborgare bosatta på Åland och
utgöra en förutsättning för bedrivande av fiske för egen försörjning.
Sjöfarten och tursimen
BES-avtalet innehåller inte några bestämmelser som direkt påverkar sjöfarten.
Turismen berörs i det till BES-avtalet fogade protokoll nr 31, art 8, enligt vilket den
förstärkta qialog som skall föras i enlighet med BES-avtalets 79 .1 artikel, skall syfta till
ett närmare samarbete gällande främjande
turism och förbättnng av de allmänna
villkoren för turistindustrin i BES-området.
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turismen inom EG, att utjämna säsongsbetonade och geografiska differenser, att uttnyttja
EG:s finansieringsmedel för att utveckla turismen och att förbättra turistnäringens
arbetsförhållanden.
Industrin

Som nämndes ovan utgör industrin en förhåliandevis begränsad sektor inom det åländska
näringslivet. För den lilla exportorienterade industri som ändå finns på Åland innebär
BES-avtalet en öppning av nya marknader.
Utskottet konstaterar att de åländska industriföretag vars produkter går på export till EGmarknaden redan har anpassat sin produktion till EG:s direktiv. BES-avtalet innebär att
även övriga exportföretag har skäl att införa s.k. kvalitetssystem. Utskottet konstaterar
att landskapsstyrelsen finansiellt stöder i landskapet pågående kvalitetsprojekt.
finansiella tjän~ch försäkring
Den typ av tjänster som banker och försäkringsbolag tillhandahåller omfattas av EESavtalet varför sektorn utsätts för en ökad konkurrens genom att större företag kan vända
sig utomlands för att köpa dessa tjänster. Eftersom avtalet inte hindrar tillämplighet av
de åländska s.k. näringsrättsbestä.mmelserna torde följderna ändå inte bli särskilt
omfattande för det åländska bank- och försäkringsväsendet.
Handeln
BES-avtalets kanske mest betydelsefulla direkta inverkan på åländskt näringsliv rör
handeln. Avtalet tillåter inte ensamrätt t.ex. genom generalagenturavtal, vilket torde öka
möjligheten till direktimport från framförallt Sverige.
Sammanfattningsvis konstaterar utskottet åter att de direkta konsekvenserna för åländskt
näringsliv inte är särskilt omfattande och till stor del positiva. Den ökande konkurrensen
från utlandet ses inte som något större hot mot åländska företag som dock sannolikt
tvingas att succesivt anpassa prisnivån till europeiska förhållanden, konsumenterna till
fromma.

Näringsstöd
Utskottet konstaterar avslutningsvis att alla former av statligt stöd som snedvrider eller
hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion är
oförenliga med BES-avtalet.
I avtalet räknas dock upp de stöd som alltid är tillåtna, däribland "stöd för att underlätta
utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner, när det inte påverkar
handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset"
(art. 61, 3c). Även stöd för forskning och produktutveckling är tillåtna.
Enligt utskottets uppfattning torde BES-avtalet inte ha någon större inverkan på de
offentliga stöd som idag på regionalpolitiska grunder beviljas åländska företag.

Av de orsaker som framgår ovan finner utskottet BES-avtalets bestämmelser godtagbara
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Lag- och ekonomiutskottet anför som sitt yttrande

att landstinget måtte ge sitt samtycke till
att lagarna träder i kraft i landskapet.
Mariehamn den 19 oktober 1992
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Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Boman, viceordföranden
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ÅLANDS LANDSTING

Till lagutskottet

från kulturutskottet

Lagutskottet har i brev av den 1 oktober 1992 inbegärt kulturutskottet yttrande över EESavtalets effekter på kultur- och utbildningspolitiska frågor för Åland samt de synpunkter
utskottet eventuellt i övrigt önskar framföra. Utskottet, som i ärendet hört avdelningschefen
S ten-ErikAbrahamsson, utbildningsi nspektören Stina Colerus-Nordlund och kultursekreteraren
Jan-Ole Lönnblad, får i anledning härav anföra följande.

Avtalets allmänna innebörd och dess indirekta konsekvenser på utbildnings- och
kulturområdet
Det kulturella området
Syftet med BES-avtalet är att skapa ett enhetligt europeiskt ekonomiskt samarbetsområde där
de fyra friheterna i princip införs i samma utsträckning som inom EG enligt dess program för
den inre marknaden, Genom avtalet skapas lika konkurrensvillkor för alla parter och samarbetet
inom de områden som berör eller tangerar de fyra friheterna ökas och fördjupas.
Eftersom BO-traktaten formellt inte omfattar bestämmelser på kulturområdet i allmänhet finns
det inte heller i BES-avtalet några bestämmelser som uttryckligen reglerar detta område.Däremot har de avtalsslutande parterna i samband med BES-avtalet godkänt ett antal
gemensamma förklaringar, däribland två förklaringar på kulturområdet.

I den första förklaringen, "Gemensam förklaring om samarbete på kulturområdet", konstateras
att upprättandet av de fyra frihetema kommer att få stor betydelse för kulturen. Parterna
deklarerar vidare sin avsikt att stärka och bredda samarbetet på kulturområdet för att bidra
till bättre förståelse mellan folken i ett mångkulturellt Europa och att säkerställa och
vidareutveckla det nationella och regionala arv som berikar den europeiska kulturen med sin
mångfald. I deklarationen hänvisas till samarbetet inom Europarådet vilket tolkats som en
markering av att Europarådet bör behålla sin ställning som ett huvudforum för det allmänna
kulturpolitiska samarbetet i Europa.
Den andra förklaringen gäller "samarbete för att motverka olaglig handel med kulturellt
betydelsefulla föremål". Utskottet noterar att en gemensam lagstiftning på området håller på
att utarbetas inom EG. Enligt utskottets åsikt finns det skäl för landskapsstyrelsen att följa

utvecklingen på området.
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gällande kulturområdet, får stor indirekt betydelse för kulturen i allmänhet genom den ökade
rörligheten. Den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och personer gäller även kulturella
alster, tjänster och konstnärer varför ett ökat utbyte och samarbete på området blir möjligt.
Den .europeiska kulturpolitiska utgångspunkten är att genom mångfald stärka det lokala
kulturlivet. Utskottet önskar här framhålla den möjlighet att stärka den egna lokala kulturen
som ges genom de olika kulturpolitiska programmmen inom EG. Ett stort antal utbytesprogram
riktade till framförallt ungdomar, blir tillgängliga. Nämnas kan även EG:s arbetsprogram för
kultur, "COM(92) New prospects for community cultural action" som antogs av EG-kommis··
sionen i april 1992. Utskottet vill dock samtidigt peka på risken att ett litet område domineras
av ett .större vilket ställer stora krav på
aktiv kulturpolitik.

en

Enligt utskottets bedömning torde de negativa konsekvenserna för den åländska kulturen kunna
begränsas genom tillämpningen av bestämmelserna i avtalets 126 artikel enligt vilka EESavtalet inte skall hindra tillämpningen av de åländska reglerna rörande näringsrätt och
jordförvärv. De åländska särbestämmelsema har som yttersta motiv att skydda språket,
skydda
det åländska samhällets
kulturen och de lokala traditionerna. Avsikten är att
särprägel och därigenom även för kulturen. Begränsningarna i rätten att förvärva och besitta
mark- och vattentillgångarna utgör skydd för vårt bosättningsområdes nationella karaktär och
är även viktiga för att bevara den speciella åländska natur- och kulturmiljön.
Utskottet vill även framhålla att den del av vårt kulturliv som består av konstnärliga aktiviteter
inte heller hittills känt några gränser. Ett utbyte på detta område stimulerar och berikar det
egna l<lllttirlivet och stärker även den nationella identiteten.
Slutligen önskar utskottet framhålla att även om den europeiska kulturen ökar i betydelse så
kommer fortsättningsvis det nordiska kulturella utbytet att vara det mest betydelsefulla.
Utbildningsområdet
I huvudavtalets VI del behandlas samarbete vid sidan om de fyra friheterna. Enligt artikel 78
skall de avtalsslutande parterna stärka och bredda samarbetet bl.a. inom utbildningsområdet
och i fråga om yrkespraktik och ungdomsfrågor. Syftet med avtalet är att utbytet av information och av sakkunniga på utbildningsområdet skall bli mångsidigare liksom det övriga
samarbetet i utbildningsfrågor. Avtalet begränsar dock inte vårt självständiga utvecklande av
det åländska utbildningssystemet.
Avtalet innehåller även regler om ömsesidigt godkännande av utbildnings- och examensbevis
för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten.
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Den kommersiella kulturen
Som nämndes ovan omfattar den fria rörligheten även kulturella alster och tjänster samt
konstnärer. Utbudet av aktiviteter och föremål ökar härigenom vilket torde märkas framförallt
på populärkulturens område.
Massmedia och införmationsutb...Y.d
Bestämmelserna i avtalets 36 artikel om fri rörlighet för tjänster tillämpas även på audiovisuella tjänster. För Finlands del gäller två åtaganden i fråga om mottagande av utländska TVsändningar och sändning av inhemskt producerade program utomlands. Det är dels fråga om
Europarådets konvention om gränsöverskridande television och dels om ett EG-direktiv om
samordning av vissa bestämmelser om televisionssändningar vilket bringas i kraft genom EESavtalet. De två åtagandena är i sakligt hänseende i princip identiska och syftar till ett enhetligt
marknadsområde för televisionsverksamhet så att en enskild medlemsstat inte skall kunna
hindra eller förbjuda mottagning eller vidaresändning av ett direktivenligt program eller
reklamavsnitt.
Vidare innebär BES-avtalet tillträde till EG:s program MEDIA 95 som under åren 1991-95
har en budget på 200 miljoner ECU att användas för att stimulera framställning och spridning
av europeisk film och TV.
~amensgiltighet

Åtagandena enligt BES-avtalet gällande ömsesidigt erkännande av examina innebär att EFTAstaterna skall anpassa sina regler till EG-direktiv av två slag. Den ena gruppen direktiv rör
erkännande av examensbevis som gäller vissa yrkesutbildningar inom framförallt sjukvården.
Dessa direktiv anger de minimikrav som ställs på. utbildningarna för att de skall erkännas i
andra länder. Den andra gruppen direktiv omfattar alla högskoleutbildningar som är längre
än tre år. Huvudsyftet med dessa direktiv är att ett examensbevis som i hemlandet ger tillträde
till ett reglerat yrke också skall ge behörighet i andra länder att utöva samma yrke.
Vad gäller de olika utbildningar som ges på Åland konstaterar utskottet att de till sitt innehåll
i princip är jämförbara med motsvarande utbildningar i riket. Vad avser examensgiltigheten
torde BES-avtalet inte medföra några direkta krav på förändringar av utbildningen på Åland.
Undervisningen i de åländska skolorna
Genom BES-avtalet blir EG:s direktiv (77/486) om undervisning av barn till migrerande
arbetstagare gällande. I direktivets tredje artikel sägs att "I enlighet med sina nationella
f(jrhållanden och rättsystem och i samarbete med urspnmgsländerna skall medlemsstatema
vidta lämpliga åtgärder för att i samordning med den normala undervisningen främja
undervisning i hemspråket och i ursprungslandets kultur".
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något problem för Ålands del eftersom grundskolan redan idag ger elever med annat
modersmål än svenska s.k. stödundervisning i sitt hemspråk.
Ungdoms- och utbildningsprogram
Ungdoms- och utbildningsfrågor har under senare år getts ökad prioritet inom EG. Ursprungligen var det huvudsakliga syftet att genom satsningar på utbildning och utbyte förbättra
förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. På senare år har ökad vikt lagts vid att ge unga
människor kunskap om andra medlemsländer.
Ungdomsfrågorna hör till de i BES-avtalet särskilt angivna områden där samarbetet skall
stärkas och breddas. Genom avtalet ges EFTA-länderna tillgång till alla Gemenskapens
ungdoms- och utbildningsprogram varav nedan följer några exempel.
YO{JTH FOR EUROPE - Ungdom för Europa, utbytesprogram för ungdomar mellan 15 och

25 år.
ERA.SMUS - utbytesprogram för studenter, lärare och administratörer vid universitet och
högskolor.
COMETI - program som har tillkommit för att genom utbildning underlätta kunskapsöverföring på det teknologiska området mellan universitet, högskolor och näringsliv.
TEMPUS - universitetsprogram inom ramen för utvecklingsprogramen till stöd för utvecklingen inom Central- och Östeuropa.
LINGUA - utbildningsprogram i syfte att bredda och stärka språkkunskaperna hos medlemsländernas medborgare.
Enligt utskottets mening är ett internationellt utbyte viktigt för unga människor både i
personligt och socialt hänseende och det har även betydelse för samhället i stort. Utskottet
anser det därför ytterst angeläget att åländska ungdomar ges information om och tillfälle till
att delta i de europeiska ungdomsutbytesprogrammen. Utskottet anser att ungdomsrådet kan
ha en viktig .roll i det här sammanhanget.

Jämställdhetsfrågor
Jämställdheten behandlas i EES..,avtalets 69 och 70 artiklar och innebär en förbindelse att
säkerställa och upprätthålla principen om lika lön för kvinnor och män för lika arbete och att
främja jämställdheten mellan könen. Vidare hänvisas i avtalet till fem BO-direktiv på
jämställdhetsområdet däribland det s.k. likalönedirektivet enligt vilket principen om lika lön
skall gälla även för arbete som tillerkänns lika värde enligt ett arbetsvärderingssystem.
Utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen bevakar utvecklingen och bereder nödvändiga
lagändringar på området.
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och utyeckliug
Målet för EG:s forskningsinsatser är att "stärka den vetenskapliga och teknologiska basen för
europeisk industri och söka göra den mera konkurrenskraftig på internationell nivå".

Största delen av den europeiska forskningen och det internationella forskningssamarbetet
bedrivs vid sidan av EG och den forskning som finansieras via EG:s budget utgör endast 3%
av EG-ländernas samlade insatser för forskning.
Forskningsprogrammet har dock med åren vidgats och omfattar numera stora satsningar på
informationsteknologi, produktionsteknik, bioteknisk materialforskning, forskning kring
naturresurser, stöd till forskarutbildning och forskarrörlighet samt skapande av vetenskapsliga
och tekniska nätverk i Europa. Dessutom diskuterar EG för närvarande en väsentlig utbyggnad
av forskningssamarbetet inför år 2000.
Utskottet konstaterar att det europeiska forsningsutbytet i hög grad är inriktat på industrisamarbete men att det i framtiden ändå kan bli intressant för Ålands högskola om verksamheten
där i högre grad inriktas på forskning. De åländska företagen kan via Ålands teknologicentrum
hållas informerade om de möjligheter det europeiska utvecklingssamarbetet kan bjuda.

Säkerställande av Ålands intressen efter EES-avtalets ikraftträdande
I landskapsstyrelsens meddelande nr 4/91-92 till landstinget med redogörelse för planerade
åtgärder och förslag beträffande BES-avtalet anser landskapsstyrelsen att landstinget borde
överväga hur BES-avtalets förväntningar om dialog mellan landskapsstyrelsen och landstinget
under beredningsskedet av nya BES-författningar kunde uppfyllas.
BES-avtalet förutsätter att landstinget ger landskapsstyrelsen politiskt mandat att företräda
landskapet och påverka beslutsgångeni de ärenden som rör frågor inom landstingets lagstiftningsbehörighet och som inte gäller jordförvärv och näringsrätt.
Gällande den interna arbetsfördelningen inom landstinget konstaterar utskottet att flera
alternativa modeller är tänkbara. En lösning vore att ärendena hänsköts till det utskott vars
verksamhetsområde de huvudsakligen hör till. Detta utskott kunde i sin tur inbegära yttranden
från övriga utskott, t.ex. från lagutskottet gällande lagstiftningsbehörigheten.
En annan tänkbar modell vore att förhandsbesked kunde ges av något av de befintliga
specialutskotten, t.ex. lagutskottet. Utskottet skulle ha ett koordinerande ansvar och i sin tur
inbegära yttranden från de övriga specialutskotten. Enligt utskottets mening vore denna lösning
inte tillfredsställande om uppgiften ankom på lagutskottet med beaktande av arbetsfördelningen
mellan utskotten. Vidare anser utskottet att dessa båda modeller brister i det avseendet att
specialutskotten inte i tillräcklig utsträckning speglar landstingets politiska sammansättning.
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En tredje tänkbar modell vore att ett speciellt utskott förutom EES,..författningar även skulle
bereda övriga extempolitiska frågor. Utskottet kunde antingen vara ett för ändamålet speciellt
tillsatt utskott med en bredare representation än de övriga specialutskotten eller så kunde stora
utskottets roll och sammansättning ändras så att utskottet skulle motsvara det avsedda
specialutskottet. På grund av utskottets parlamentariska representativitet skulle behovet av
utlåtanden frän andra utskott minska.
Utskottet konstaterar att den interna arbetsfördelningen inom landstinget kräver ändringar av
landstingsordningen och att man i en reform bör beakta den framtida utveckligen mot ett
eventuellt finländskt EG-medlemskap eller medlemsskap i en europeisk union.

Med hänvisning till ovanstående anför utskottet som sitt yttrande
att det inte föreligger något hinder för landstinget an
godkänna de i presidentens framställning ingående
lagarna.
Utskottet föreslår vidare som sitt yttrande att lagutskottet i sitt betänkande måtte inta klämmar
av följande innebörd
att landstinget hos landskapsstyrelsen måtte hemställa
om intensifiering av informationen gällandeEES-avtalets effekter och möjligheter samt om· åtgärder i syfte
att säkerställa landskapets inflytande över framtida
EES-författningar samt
att landstinget hos talmanskonferensen måtte hem-

ställa om åtgärder i syfte att förbereda de förändring:..
ar av landstingsordningen som beslut om framtida
BES-författningar förutsätter
Mariehamn den 27 oktober 1992

(~·~\ ·~~l~J\
Olof Erland
ordförande

/(\~~/

(_)~usanne Eriksson
sekreterare

Närvarande: ordföranden Erland, viceordföranden Björling, ledamöterna Nordman och'
Liljehage samt ersättaren Lund.

