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Medlemsförslag
om Nordiskt samarbete inför EU:s arktiska strategi
Förslag
Mittengruppen föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att föra rundabordssamtal mellan samtliga länders representanter till Nordiska rådet, Arktiska rådet, Västnordiska rådet, EU-utskott och regeringsrepresentanter inför behandlingen av EU:s nya arktiska strategi.

Bakgrund
Norden har en essentiell roll att spela i och för Arktis nu och under de
kommande åren. Norden manifesterar progressiva värderingar i både
målsättningar och aktion vad gäller klimat-, biodiversitet-, blå näringar och inklusivitet av lokalbefolkning och ursprungsbefolkning i de
arktiska områdena. I takt med att klimatförändringen påverkar Arktis
förutsättningar för transport och olika näringar, så ökar det globala
intresset för Arktis och samarbeten för en hållbar framtid blir allt viktigare.
Nordiska rådet deltog i Europeiska Unionens (EU) öppna hörande år
2020 inför uppdateringen av EU:s arktiska strategi under år 2021. Under processen av att också ta in synpunkter från de nationella parlamenten i Nordiska rådets uttalande, så framkom en ovana inför att
tala med gemensam röst i frågor om Arktis. I och med att EU:s strategi kommer presenteras till EU:s (nordiska) medlemsländer under
det kommande året, så behöver Norden som helhet ha skapat sig en
gemensam uppfattning om de gemensamma intressena innan konkret svar på strategin ska ges.
Därför efterlyser Mittengruppen ett gemensamt forum eller rundabordssamtal för att samla enskilda prioriteringar och sträva till att nå
samsyn om vad regionen Norden ska driva tillsammans speciellt i förhållande till EU.
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