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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

Puheenjohtajiston mietintö, joka koskee 

 

jäsenehdotusta 

Pohjoismaiden neuvoston Brysselin-toimiston 
perustamisesta 

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että  

Pohjoismaiden neuvosto ei ryhdy toimenpiteisiin koskien jäsenehdo-

tusta Pohjoismaiden neuvoston Brysselin-toimiston perustamisesta. 

Taustaa 

Keskiryhmä ehdotti alun perin yhteistä toimistoa Pohjoismaiden neuvos-

tolle ja Pohjoismaiden ministerineuvostolle. Lausuntokierroksen jälkeen 

keskiryhmä oli kuitenkin valmis antamaan Pohjoismaiden neuvostolle vah-

vemman roolin, kuten alla kuvataan. 

 

Keskiryhmä perusteli alkuperäistä ehdotustaan seuraavasti: 

 

Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston uudistus-

työn ensimmäinen tavoite on politisoida pohjoismaista yhteistyötä. Keski-

ryhmän mielestä pohjoismaisen yhteistyön politisointi edellyttää läsnäoloa 

vallan ja päätöksenteon ytimessä. Siksi Pohjoismaiden neuvoston yhteyk-

siä Euroopan parlamenttiin on selkiytettävä ja mahdollistettava konkreet-

tisilla toimilla. 

  

 

Pohjoismainen läsnäolo EU-parlamentissa ja yhteydet pohjoismaisiin eu-

roparlamentaarikkoihin on erittäin ajankohtainen asia. Tämän johdosta 

keskiryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden mi-

nisterineuvosto yhteistoimin perustaisivat toimiston ja lähettäisivät virka-

miehen Brysseliin, jotta pohjoismainen yhteistyö saisi parempaa poliittista 

vaikuttavuutta ja painoarvoa. 

 

Kuluneina vuosina pohjoismaiset europarlamentaarikot ovat ottaneet Poh-

joismaiden neuvoston edustajat erittäin myönteisesti vastaan, kun nämä 
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ovat vierailleet Euroopan parlamentissa keskustelemassa esimerkiksi Itä-

meren kysymyksistä, mikrobilääkeresistenssistä, kalastuksesta ja maan-

viljelystä. Pohjoismaiden neuvoston Brysselin-toimisto tarjoaisi pohjois-

maisille europarlamentaarikoille myös luonnollisen kokoontumispaikan. 

 

Lähetetyn virkamiehen tehtävä olisi koordinoida pohjoismaisten  

europarlamentaarikoiden ja heidän henkilöstönsä välisiä pohjoismaisia ko-

koontumisia sekä europarlamentaarikkojen, Pohjoismaiden neuvoston jä-

senten ja Pohjoismaiden ministerineuvoston edustajien välisiä ajankohtai-

sia aiheita käsitteleviä kokoontumisia ja tilaisuuksia. Lähetetyn virkamie-

hen tehtävänä olisi myös viestiä Pohjoismaiden neuvoston ja ministeri-

neuvoston suuntaan raportoimalla sähköpostitse tai muutoin siitä, miten 

Pohjoismaita koskettavat asiakysymykset etenevät Brysselissä. Lähetetyn 

virkamiehen tulisi viestiä säännöllisesti Kööpenhaminan sihteeristön ja 

asian parissa työskentelevien Pohjoismaiden parlamentaarikkojen kanssa, 

jotta tietoja voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Lähetetyn 

työntekijän tehtäviin kuuluisi lisäksi Pohjoismaiden neuvoston profilointi 

EU:ssa ja laajan kontaktiverkoston luominen Brysselissä. Toimisto voisi ol-

la joko oma erillinen toimistonsa tai se voisi toimia toisen organisaation ti-

loissa verkostoitumisen eduista ja kustannustehokkuudesta riippuen. 

 

Vuoden aikana käydyt neuvottelut ovat osoittaneet, ettei Pohjoismaiden 

ministerineuvoston osallistaminen yhteisen EU-toimiston perustamiseen 

Brysseliin vaikuta realistiselta. Pohjoismaiden neuvosto voi kuitenkin itse 

päättää omasta budjetistaan, jonka ylijäämä mahdollistaa virkamiehen lä-

hettämisen Brysseliin. Tämän vuoksi Pohjoismaiden neuvoston sihteeristö 

nimittää päivitetyn ehdotuksen mukaisesti EU-asioista vastaavan virka-

miehen, joka toimii Pohjoismaiden parlamenttien lähetettyjen työntekijöi-

den verkostossa. Sillanrakentajana vastuuhenkilö toimii Brysselissä ja 

Strasbourgissa ja on yhteydessä Pohjoismaiden neuvoston sihteeristöön ja 

osallistuu Pohjoismaiden neuvoston kokouksiin. Tätä toimintaa ehdotettiin 

priorisoitavan kolmen vuoden ajan käyttämällä siihen Pohjoismaiden neu-

voston budjetin ylijäämää. Ensimmäistä vuotta voidaan pitää koeaikana, 

jotta puheenjohtajisto voi syyskuussa 2017 arvioida, jatketaanko toimin-

taa vuosina 2018 ja 2019. Seuraavat Euroopan parlamentin vaalit pide-

tään toukokuussa 2019. 

 

Käsittely 

Jäsenehdotus esiteltiin Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Reykjavikissa 

lokakuussa 2015. Sen jälkeen siitä on keskusteltu vuoden 2016 aikana 

useissa puheenjohtajiston kokouksissa.  

 

Maaliskuussa 2016 pidettiin työryhmän kokous. Puheenjohtajiston EU-

raportoija Morten Løkkegaard oli Tanskan hallituksessa tapahtuneiden 

muutosten johdosta juuri samalla viikolla valittu uudelleen Euroopan par-

lamentin jäseneksi, joten hän ei voinut johtaa työryhmän kokousta, kuten 

oli suunniteltu. Työryhmän kokouksessa Pohjoismaiden ministerineuvos-

ton sihteeristön edustaja kertoi sektorienvälisen EU-tiimin perustamisesta 

sihteeristöön. EU-tiimin tavoitteena on tarkastella, millaisia mahdollisuuk-

sia on vahvistaa pohjoismaista koordinointia, jonka avulla saataisiin lisää 

näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa EU:ssa. Pohjoismaiden ministerineuvoston 

puheenjohtajamaa Suomi pitää Pohjoismaiden vaikutusmahdollisuutta 

EU:ssa tärkeänä. Yhteisen EU-toimiston perustamiseen Brysseliin ei kui-

tenkaan löydy tukea. Pohjoismaiden hallitukset eivät tue uuden toimiston 

perustamista Brysseliin, vaan haluavat panostaa yhteydenpitoon pohjois-

maisten edustustojen kautta. 

 

Puheenjohtajiston uusi EU-raportoija, Eva Kjer Hansen, korosti kesäkoko-

uksessa sitä, että aivan ensiksi keskustelussa pohjoismaisesta panostuk-

sesta Euroopan parlamenttiin on selvittää, onko olemassa yhteispohjois-

maisia teemoja, joita Pohjoismaiden neuvoston kannattaa nostaa esiin Eu-

roopan parlamentissa varsinkin parlamentin pohjoismaisten jäsenten 
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kautta. Mahdollisista yhteispohjoismaisista teemoista keskusteltiin Köö-

penhaminan kansankäräjillä 5. syyskuuta 2016 järjestetyssä ideointikoko-

uksessa, jossa oli runsas osanotto.  Alustajina toimivat EU-

parlamentaarikko Morten Løkkegaard ja puheenjohtajiston aikaisempi EU-

raportoija Nikolaj Bock, joka toimii Euroopan ympäristökeskuksessa arkti-

sen yhteistyön erityisasiantuntijana sekä Anne-Mari Virolainen, Suomen 

eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja. Kokouksessa nostettiin 

esiin ehdotuksia yhteispohjoismaisiksi teemoiksi EU:ssa, kuten: työmark-

kinat, ympäristö, energia ja digitaaliset sisämarkkinat. 

 

 

Puheenjohtajiston näkemykset 

Keskiryhmän edustaja Eva Kjer Hansen esitteli ehdotuksen puheenjohta-

jiston kokouksessa 27. syyskuuta Tukholmassa. EU-asiat ovat paljon esillä 

ja Pohjoismaiden neuvosto voi vaikuttaa käsiteltäviin asioihin. Vaikutus-

mahdollisuutta saataisiin vahvistettua, mikäli Pohjoismaiden neuvosto lä-

hettäisi koeajaksi virkamiehen Euroopan parlamenttiin, jossa neljällä Poh-

joismaalla on jo edustus.  

 

Ehdotus ei saanut tukea muilta puolueryhmiltä, joiden mielestä Brysselis-

sä toimiva virkamies ei toisi merkittävää lisäarvoa. Muutama puheenjohta-

jiston jäsenistä oli yhtä mieltä siitä, että Pohjolalla on edessään suuria 

haasteita muuttuvassa EU:ssa muun muassa Brexitin johdosta. He halusi-

vat kuitenkin käyttää ehdotetun sijaan vakiintuneita kanavia, esimerkiksi 

Euroopan parlamentin vastaavia puolueryhmiä tai Pohjoismaiden parla-

menttien EU-asioita käsitteleviä valiokuntia. Vaikka enemmistö ei ollut-

kaan lähetetyn virkamiehen kannalla, se ei tarkoita sitä, etteikö Pohjois-

maiden neuvosto voisi sitoutua yhteispohjoismaisiin asioihin suhteessa Eu-

roopan parlamenttiin. Kyse on siitä, ettei puheenjohtajisto halua priorisoi-

da virkamiehen lähettämistä, joka olisi erityisvastuussa kyseisestä yhtey-

destä.  

 

Tukholmassa 27. syyskuuta 2016 

Erkki Tuomioja (sd.) 

Hans Wallmark (M) 

Helgi Hjörvar (A) 

Henrik Dam Kristensen (S) 

Michael Tetzschner (H) 

Mikkel Dencker (DF) 

Phia Andersson (S) 

Sonja Mandt (A) 

Steingrímur J. Sigfússon (VG) 

Wille Rydman (kok.) 

 

 

Varauma 

Esitämme varauman puheenjohtajiston päätökselle olla ryhtymättä toi-

menpiteisiin koskien jäsenehdotusta Pohjoismaiden neuvoston Brysselin-

toimiston perustamisesta (A 1667/presidiet).  

 

Viittaamme siihen, että Pohjoismaiden neuvoston budjetista on varattu 

tähän tarkoitukseen varoja vuodelle 2017. Puheenjohtajiston kokouksessa 

27. syyskuuta oltiin sekä ehdotuksen puolesta että sitä vastaan. Presiden-

tin yhteenveto oli kuitenkin se, ettei puheenjohtajiston jäsenten keskuu-

dessa ollut enemmistön kannatusta ehdotukselle.  

 

Puheenjohtajiston kokouksen käsittelyn perusteella sekä puolueryhmien 

sisällä olevien eriävien mielipiteiden johdosta katsomme, että asia tulee 

käsitellä Pohjoismaiden neuvoston yleiskokouksessa, jossa kaikki Poh-

joismaiden neuvoston jäsenet voivat ilmaista mielipiteensä. On tärkeää, 

että erityisesti Pohjoismaiden neuvoston eri valiokunnissa istuvat jäsenet  

–  joille olisi eniten hyötyä pohjoismaisesta kontaktista Brysselissä  –  

saavat mahdollisuuden antaa ehdotuksia ja ilmaista mielipiteensä ennen 

lopullisen päätöksen tekemistä. 
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Keskiryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että Pohjoismaiden neuvosto palkkaa Brysseliin henkilön, jolla on 

erityisvastuu yhteydenpidosta ja koordinoinnista pohjoismaisten 

EU-parlamentaarikkojen sekä muiden pohjoismaisten ja Pohjois-

maille keskeisten toimijoiden kanssa Brysselissä 2017 ( – 2019). 

 

Tukholmassa 27. syyskuuta 2016 

Britt Lundberg (ÅC) 

Eva Kjer Hansen (V)   

Höskuldur Þórhallsson (F) 

Penilla Gunther (KD) 

Rigmor Andersen Eide (KrF) 

 

 


