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Puheenjohtajiston ehdotus joka koskee Pohjoismaiden neuvoston EU-

toimistoa 

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että EU-toimisto toimikautta jatketaan uudella määräaikaisella kolmivuotis-

kaudella. 

Taustaa 

EU-yksikkö, joka muodostuu Brysselin EU-toimistosta ja EU-erityisasiantuntijasta, on 

toiminut vuosina 2017–2020 Pohjoismaiden neuvoston sisäisen päätöksen 2/2016 

mukaisesti. Perustamisen taustalla on jäsenehdotus A 1667/presidiet. 

 

Puheenjohtajisto ja valiokunnat arvioivat EU-yksikön toimintaa kesällä ja syksyllä 

2020. Arvioinnin tuloksena on analyysi, jonka taustalla ovat neuvoston jäsenet ja kes-

keiset toimijat. Arvioinnissa ehdotetaan myös EU-yksikköä vastaisuudessa vahvista-

via toimia. Neuvoston valiokunta ja puheenjohtajisto ovat keskustelleet EU-yksikön 

säilyttämisestä koituvasta pohjoismaisesta hyödystä, mukaanlukien kehyksistä ja 

EU-yksikön toiminnan priorisoimisesta. 

 

Puheenjohtajisto on laatinut EU-toimistolle uuden kolmivuotisen mandaatin, joka lä-

hetetään hyväksyttäväksi puheenjohtajiston ehdotuksen liitteenä. 

Puheenjohtajiston näkemykset 

Puheenjohtajisto toteaa, että EU-yksikkö palvelee tasapuolisesti neuvoston neljää 

valiokuntaa ja puheenjohtajistoa sekä puheenjohtajamaata ja neuvoston sihteeris-

töä. Tavoitteena on tehdä EU-yhteistyöstä vahva väline Pohjoismaiden neuvoston 

käyttöön, kun käsitellään EU:hun välittömästi liittyviä poliittisia haasteita ja luoda 

neuvoston työlle näkyvyyttä EU:ssa, erityisesti Euroopan parlamentissa, koska poh-

joismaiset ratkaisut ja päätökset toimivat inspiraation lähteenä EU:lle.  

 

Puheenjohtajisto toteaa myös, että EU-yksikön työ on tärkeää Pohjoismaiden neu-

voston kansainvälisen strategian 2018–2022 toteuttamisessa, sillä EU-yhteistyö on 

yksi strategian kolmesta painopistealueesta, samoin kuin hoidettaessa Euroopan 
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parlamentin kanssa oletettavasti vuoden 2020 aikana käynnistettäviä virallisia inter-

parlamentaarisia suhteita Euroopan parlamentin presidentin David Maria Sassolin 

myönteisellä kannanotolla. 

 

Puheenjohtajisto panee merkille, että puolueryhmissä ja valtuuskunnissa esiintyy eri-

laisia mielipiteitä EU-toimistosta ja sen toiminnasta. Tämä johtuu erityisesti siitä, 

ettei EU-yksikön palveluja käytetä samassa määrin kaikissa valiokunnissa/puheenjoh-

tajistossa ja että pohjoismaiset EU-maat saavat EU-tietoa usein kansallisten tiedo-

tuskanaviensa kautta, toisin kuin ETA-maat ja Pohjois-Atlantin alueet.  

 

Puheenjohtajiston mielestä yleiskokoukselta ei tule evätä mahdollisuutta keskustella 

EU-toimiston mahdollista jatkoa käsittelevästä ehdotuksesta ja tehdä siitä päätöstä, 

koska päätös EU-toimiston perustamisesta tehtiin aikanaan Pohjoismaiden neuvos-

ton yleisistunnossa. Keskustelussa on otettava huomioon puheenjohtajiston ja valio-

kuntien EU-yksikön arviointiin liittyvät näkemykset sekä EU-yksikön kehyksiä ja prio-

risointikohteita koskeva mandaatti.  
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