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Forsætisnefndartillaga 
um ESB-skrifstofu Norðurlandaráðs 

Tillaga 

Forsætisnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð ákveði 

Að Evrópustarfinu verði haldið áfram, þó með þeim hætti að það verði 

takmarkað við nýtt þriggja ára rekstrartímabil 

Bakgrunnur 

ESB-starfsemin með ESB-ráðgjafa og -skrifstofu í Brussel hefur staðið yfir í samtals 

þrjú ár, frá 2017–2020, í samræmi við innri ákvörðun Norðurlandaráðs 2/2016 

samkvæmt þingmannatillögu A 1667/præsidiet. 

 

Innra mat á ESB-starfseminni hefur verið til meðhöndlunar í forsætisnefnd og 

fagnefndum sumarið og haustið 2020. Matið felur í sér greiningu að frumkvæði 

þingmanna Norðurlandaráðs og lykilaðila og í því eru settar fram tillögur um hvernig 

styrkja megi ESB-starfsemina til framtíðar. Nefndir Norðurlandaráðs og 

forsætisnefnd hafa rætt norrænt notagildi þess að halda ESB-starfseminni áfram, 

þ.m.t. um ramma og forgangsröðun starfseminnar. 

 

Forsætisnefndin hefur útbúið starfsumboð fyrir ESB-skrifstofuna í annað þriggja ára 

tímabil sem lagt er fram til samþykkis um leið og forsætisnefdartillagan.  

Álit forsætisnefndarinnar 

Forsætisnefndinni er ljóst að allar fjórar nefndir Norðurlandaráðs ásamt 

formennskulandinu og skrifstofunni njóta góðs af ESB-starfseminni og að markmiðið 

er að ESB-samstarfið verði öflugt tæki fyrir Norðurlandaráð til að takast á við 

pólitískar áskoranir sem varða ESB með beinum hætti og að starf ráðsins í ESB, 

einkum á Evrópuþinginu, verði sýnilegt, með það fyrir augum að ESB sæki innblástur í 

norrænar lausnir og ákvarðanir.  

 

Forsætisnefndinni er ljóst að ESB-starfsemin er mikilvæg til að framfylgja megi 

Stefnu Norðurlandaráðs í alþjóðamálum 2018–2022 en ESB-samstarfið er eitt af 

þremur áherslusviðum hennar. Sömuleiðis er hún mikilvæg til að viðhalda því 
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formlega þingsamstarfi við Evrópuþingið sem vænst er að komið verði á 2020 eftir 

jákvæð viðbrögð forseta Evrópuþingsins, David Maria Sassoli.  

 

Forsætisnefndinni er ljóst að skiptar skoðanir eru um ESB-skrifstofuna og starfsemi 

hennar á meðal ólíkra flokkahópa og landsnefnda. Það er ekki síst vegna þess að ekki 

nýta sér allar nefndir ESB-starfsemina með sama hætti og að norræn ESB-ríki fá oft 

upplýsingar sem tengjast ESB í gegnum innlendar boðleiðir, öfugt við EES-löndin og 

Norður-Atlantshafssvæðin.  

 

Forsætisnefnd telur að þar sem Norðurlandaráð í heild sinni tók ákvörðun um það á 

þingfundi 2016 að opna ESB-skrifstofuna eigi ekki að svipta þingið tækifærinu til að 

ræða og taka ákvörðun um tillögu um áframhaldandi ESB-starfsemi. Umræðan á að 

taka mið af þeim sjónarmiðum sem forsætisnefndin og nefndirnar hafa sett fram á 

grundvelli matsins á ESB-starfseminni og af framlögðu starfsumboði um ramma og 

forgangsröðun ESB-starfseminnar.  
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