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Bilaga 1
Statsrådets kansli
att: Sami Pirkkala
kirjamo@vnk.fi
Hänvisning

Kontaktperson

Dan E Eriksson
Ärende

LANDSKAPSREGERINGENS STÄLLNINGSTAGANDE MED ANLEDNING AV KOMMISSIONENS
REFLEKTIONSDOKUMENT MOT ETT
HÅLLBART EU 2030
Ålands landskapsregering översänder härmed sitt ställningstagande med
anledning av kommissionens reflektionsdokument Mot ett hållbart EU
2030. Landskapsregeringen förbehåller sig rätten att återkomma med
synpunkter i ärendet om anledning till detta konstateras i ett senare skede.
Förslagets förhållande till landskapet
Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland, som manifesterades i
september 2016, utgör ett samhällskontrakt som samhällets sektorer
gemensamt arbetat fram och ställt sig bakom. Det har skett inom ramen för
nätverket bärkraft.ax som bildades i februari 2016.
Utvecklings- och hållbarhetsagendan beskriver visionen för Åland, Alla kan
blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar, samt sju strategiska
utvecklingsmål som ska uppnås senast år 2030. Utvecklings- och
hållbarhetsagendan är hela det åländska samhällets gemensamma verktyg
med att förverkliga visionen. Förverkligandet av utvecklings- och
hållbarhetsagendan är Ålands bidrag till genomförandet av Agenda 2030.
De strategiska utvecklingsmålen är:
1. Välmående människor vars inneboende resurser växer.
2. Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i
samhället.
3. Allt vatten har god kvalitet.
4. Ekosystem i balans och biologisk mångfald.
5. Attraktionskraft för boende, besökare och företag.
6. Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad
resurseffektivitet.
7. Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster.
För närmare information om agendan på svenska se:
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https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/hallbarutveckling/utvecklings-hallbarhetsagendan
Agendan finns på engelska på:
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/
development-and-sustainability-agenda-for-aland-2017-03-01.pdf
Landskapsregeringens ställningstagande till förslaget
Landskapsregeringen välkomnar kommissionens reflektionsdokument
och håller med om att det krävs ytterligare åtgärder om EU och resten av
världen ska kunna säkerställa en hållbar framtid som gagnar människors
välbefinnande. Landskapsregeringen erkänner EU som en nyckelaktör i
arbetet med att få till stånd de förändringar som behövs för att Agenda
2030 ska kunna förverkligas (både i Europa och globalt). Förverkligandet
av Agenda 2030 i Europa och i världen är i sin tur avgörande för att flera
av Ålands sju strategiska utvecklingsmål ska kunna uppnås till 2030.
Landskapsregeringen vill att arbetet medverkar till:
- hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster, där
åtgärder som påverkar de privata hushållens efterfrågan, företagens
utbud och regelverken kombineras.
- storskalig satsning på ökad efterfrågan på förnyelsebar energi från
företag och offentlig förvaltning.
- långsiktigt ökande tillitsgrad såväl mellanmänskligt som till samhällets
institutioner.
- att vidareutveckla graden av hållbarhet i offentliga upp-handlingar,
placeringar samt ägarstyrning.
- att offentliga subventioner i förhållande till Agenda 2030 analyseras och
att eventuellt skadliga subventioner gradvis fasas ut.
- att långsiktigt motverka psykisk ohälsa genom att förmågan, hos
individer och samhället, att balansera aktivitet och prestation med vila
och återhämtning utvecklas.
Landskapsregeringen anser sig inte vara bunden av kommissionens tre
föreslagna scenarier. Landskapsregeringen håller med om att unionens
nuvarande verktyg som långtidsbudgeten, agendan för bättre lagstiftning
och den Europeiska planeringsterminen (European Semester) utgör en bra
grund gör att horisontellt implementera Agenda 2030.
Beträffande subsidiaritetsprincipen anser landskapsregeringen att för att
nå målet om en hållbar framtid är gränsöverskridande lösningar
nödvändiga. Däremot anser landskapsregeringen att harmoniserade
åtgärder fortsättningsvis ska vidtas när ett tydligt mervärde finns samt att
administrativt betungade åtgärder ska undvikas. Landskapsregeringen
omfattar flerpartsforumets om målen för hållbar utveckling (SDG Multistakeholder Platform) uppfattning att implementeringen av Agenda 2030
ska regionaliseras. Ett regionalt och lokalt ägarskap är enligt
landskapsregeringen viktigt för att ta tillvara det arbete inom hållbarhet
som idag görs på regional nivå. Landskapsregeringen påminner även om
att en stor del av de beslut som måste tas för att uppnå en hållbar framtid
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är inom kompetensområden som delas mellan nationell, regional och
lokal nivå.
Landskapsregeringen förutsätter att riket för fram landskapsregeringens
ståndpunkter i denna fråga vid diskussioner med EU:s institutioner,
särskilt för de slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett hållbart
EU 2030 som allmänna rådet avser anta under våren. Rådslutsatserna är
en viktigt grund för kommande mandatperiods arbete med Agenda 2030
och landskapsregeringen anser att en hög ambition från medlemsländerna
är viktigt för att sätta ärendet högt upp på den nytillträdda kommissionens
dagordning. Landskapsregeringen vill avslutningsvis påpeka att
Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland är ett bra exempel på hur
ett gemensamt verktyg och brett ägarskap av processen kan motivera ett
helt samhälle till att vilja eftersträva en hållbar framtid, och uppmuntrar
riket att vid lämpliga tillfällen lyfte detta som bra praxis.
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