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 Jord- och skogsbruksutskottet 
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Hänvisning 

Er begäran 
 
Kontaktperson 

Sölve Högman 

 
Ärende 

UTLÅTANDE ÖVER U 73/2018 RD STATSRÅDETS 

SKRIVELSE TILL RIKSDAGEN OM FÖRSLAGEN 

GÄLLANDE REFORM AV DEN GEMENSAMMA JORD-

BRUKSPOLITIKEN  

 

 

Ålands landskapsregering har tagit del av Statsrådets U-skrivelse. 

  

Ålands landskapsregering konstaterar att ärendet diskuterats återkom-

mande i den vid Jord- och skogsbruksministeriets tillsatta arbetsgrupp för 

att behandla frågor mellan fastlandet och landskapet Åland gällande Euro-

peiska unionens jordbrukspolitik år 2021-2027.  

 

Vid beredningen av skrivelsen har landskapsregeringens representanter i 

arbetsgruppen tagit del av utkast och haft möjlighet att ge kommentarer till 

de som ansvarat för beredningen av skrivelsen vid Statsrådet. 

 

Ålands landskapsregering konstaterar att Jord- och skogsbruksministeriet 

sammanfattat situationen gällande ärenden som berör landskapet Åland 

väl och också återgivit de åländska ställningstagandena gällande CAP-re-

formen på ett tydligt sätt. Det gäller särskilt behovet av möjligheten för 

medlemsstater att utse myndigheter på regional nivå när det finns ett kon-

stitutionellt behov för detta såsom för landskapet att förvalta uppgifter 

inom dess behörighetsområde. 

  

I tillägg till detta anser Ålands landskapsregering att det är väsentligt att 

det till Finlands ståndpunkt också fogas att det i Cap-strategiplanen skall 

finnas möjligheten att tillämpa avvikande finansieringsnivåer gällande 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklings delfinansiering av 

åtgärder inom området för landsbygdsutveckling. Landskapet och riket har 

de senaste perioderna haft avvikande finansieringsandelar i de separata 

landsbygdsutvecklingsprogrammen och möjligheten har varit ett viktigt 

instrument i genomförandet av det åländska behörighetsområdet inom den 

gemensamma jordbrukspolitiken. I förslaget till förordning regleras nu att 

en enda finansieringsnivå tillämpas per medlemsstat och CAP-strategi-

plan. 
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I övrigt stöder Ålands landskapsregering de av statsrådet i skrivelsen for-

mulerade ställningstaganden.  

 

 

 

 

Vicelantråd Camilla Gunell 

 

 

 

 

Landskapsagronom Sölve Högman 
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