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Ålands landskapsregering önskar på detta sätt understryka vikten av att 
Åland får ta del av de medel som kommer att göras tillgängliga för 
Finland genom den av EU inrättade faciliteten för återhämtning och 
resiliens. Landskapsregeringen konstaterar att detta rör sig om en sådan 
resurs som enligt 59b § självstyrelselagen för Åland på nationell nivå ska 
delas mellan riket och landskapet eftersom medlen tilldelas enbart EU:s 
medlemsstater. Medlen är avsedda för sådana ändamål där landskapet har 
lagstiftningsbehörighet (social, ekonomisk och territoriell 
sammanhållning, den gröna och digitala omställningen, konkurrenskraft, 
resiliens, produktivitet, hälsa, utbildning, forskning och innovationer, 
smart, hållbar och inkluderande tillväxt, sysselsättning, investeringar) 
och därför ska en del av Finlands andel tillfalla Åland. 
 
Inledningsvis konstaterar landskapsregeringen att de förslag som 
kommissionen lade fram mellan den 27 maj och den 2 juni 2020 till ett 
återhämtningspaket för EU syftar till att stödja omstarten av ekonomierna 
och Europas återhämtning efter coronavirusepidemin. I kommissionens 
förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (COM(2020) 408 
final) föreslår kommissionen explicit att en målsättning med fonden ska 
vara att lindra krisens sociala och ekonomiska konsekvenser. 
 
Enligt en första bedömning av Ålands statistik- och utredningsbyrå 
(ÅSUB) har skadeverkningarna av den situation 
coronavirusbekämpningen och undantagstillståndet lett till varit 
omfattande för den åländska ekonomin och de har proportionellt sett varit 
betydligt värre än i landet som helhet. Samtidigt som arbetslösheten i 
Finland som helhet ökat med strax under 50 % sedan februari i år är 
motsvarande siffra över 200 % för Åland. Landskapsregeringen önskar i 
det sammanhanget påminna att grunden till den uppkomna situationen 
huvudsakligen är beslut fattade av Finlands regering i syfte att bekämpa 
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coronaviruset. 
 
För landskapsregeringen är det självklart att Åland ska erhålla sin del av 
de finansieringsinstrument som skapas i EU. Landskapsregeringen 
konstaterar vidare att det är rimligt att områden som proportionellt 
drabbats hårdare än övriga landet också i högre grad kompenseras av en 
fond som syftar till att lindra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser. Faciliteten föreslås dessutom omfatta ett antal 
politikområden inom vilka det finns stor potential och ett betydande 
investeringsbehov på Åland. 
 
Med anledning av ovanstående utgår landskapsregeringen ifrån att 
Ålands landskapsregering bereds utrymme att presentera åländska 
reform- och investeringsprojekt som ett eget kapitel i Finlands nationella 
plan för återhämtning och resiliens och att Åland bereds möjlighet att 
själva presentera reform- och investeringsprojekt i det framtida arbetet. 
 
Landskapsregeringen emotser i brådskande ordning information om 
tidsplan för arbetet, hur beredningsprocessen i förhållande till 
riksmyndigheterna ser ut samt i vilken form de åländska projekten ska 
inlämnas. Landskapsregeringen emotser även en diskussion om 
fördelningen av andelen mellan Finland och Åland. 
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