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Puheenjohtajiston ehdotus 
joka koskee Pohjoismaiden neuvoston EU-toimistoa 

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että EU-yksikön toimikautta jatketaan uudella määräaikaisella kolmivuotis-

kaudella  1. tammikuuta 2021 – 31. joulukuuta 2023. 

 

Taustaa 

EU-yksikkö, johon kuuluu Brysselin EU-toimisto ja EU-erityisasiantuntija, on toiminut 

vuosina 2017–2020 Pohjoismaiden neuvoston sisäisen päätöksen 2/2016 ja sen taus-

talla olevan jäsenehdotuksen A 1667/presidiet perusteella. Puheenjohtajisto päätti 

18. syyskuuta 2020, että työntekijää koskeva vastuu huomioiden EU-yksikön toimi-

kautta jatketaan korkeintaan 31. joulukuuta 2021 saakka ja että toimikauden jatkoa 

koskevan ehdotuksen lopullinen hyväksyminen jää odottamaan ensimmäisessä fyysi-

sessä yleiskokouksessa järjestettävää äänestystä. 

 

EU-yksikön työn arvioinnista ja työn jatkamisen tuomasta pohjoismaisesta hyödystä 

sekä työn puitteista ja priorisoinneista on keskusteltu puheenjohtajistossa ja valio-

kunnissa vuoden 2020 kesän ja syksyn aikana. Arvioinnissa olevan analyysin ovat laa-

tineet neuvoston jäsenet ja keskeiset toimijat, ja siinä on esitetty ehdotus siitä, 

kuinka EU-yksikköä voidaan tulevaisuudessa vahvistaa. Puheenjohtajisto on hyväksy-

nyt EU-yksikön työlle mandaatin ja laatinut katsauksen Pohjoismaiden neuvoston 

vaikutusmahdollisuuksista EU:ssa. 

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 hanki-

taan neuvoston työlle näkyvyyttä EU:ssa, erityisesti Euroopan parlamentissa, koska 

pohjoismaiset ratkaisut ja päätökset toimivat inspiraation lähteenä EU:lle.  
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Puheenjohtajisto toteaa myös, että EU-yksikön työ on tärkeää Pohjoismaiden neu-
voston kansainvälisen strategian 2018–2022 toteuttamiseksi, sillä EU-yhteistyö on 
yksi strategian kolmesta painopistealueesta. Yksikkö on myös tarpeellinen, kun yllä-
pidetään EP:hen virallisia interparlamentaarisia suhteita, jotka solmittiin vuonna 
2020 EP:n puhemiehen David Maria Sassolin tukemana.  

 

Puheenjohtajisto panee merkille, että puolueryhmissä ja valtuuskunnissa esiintyy eri-

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

ettei EU-yksikön palveluja ole käytetty samassa määrin kaikissa valiokunnissa/pu-

heenjohtajistossa ja että Pohjolassa EU-maat saavat EU-tietoa usein kansallisten tie-

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

 

Puheenjohtajiston mielestä yleiskokoukselta ei tule evätä mahdollisuutta keskustella 

ja päättää EU-yksikön mahdollista jatkoa koskevasta ehdotuksesta, sillä päätös EU-

yksikön perustamisesta tehtiin aikanaan Pohjoismaiden neuvoston yleiskokouksessa 

vuonna 2016. Keskustelussa on otettava huomioon puheenjohtajiston ja valiokuntien 

tekemään EU-yksikön arviointiin liittyvät näkemykset sekä EU-yksikön työn puitteita 

ja priorisointeja koskeva mandaatti ja työsuunnitelma. 

 

Pohjolassa 7. syyskuuta 2021 

Anders Eriksson (ÅF) 

Annette Lind (S) 

Bertel Haarder (V) 

Gunilla Carlsson (S) 

Jouni Ovaska (kesk.) 

 

Linda Modig (C) 

Magnus Ek (C) 

Martin Kolberg (A) 

Oddný Harðardóttir (Sf) 

 

 

 

Varauma 

Konservatiivinen ryhmä on esittänyt varauman EU-yksikön toimikauden jatkamiseen 

seuraavin perusteluin: 

 

”Konservatiivinen ryhmä ei halua pidentää EU-yksikön toimikautta. Jos sihteeristö 

haluaa priorisoida EU-työtä, se voidaan tehdä kanslian tämänhetkisten resurssien ja 

nykyisten virkojen puitteissa. 

 

Konservatiiviselle ryhmälle yhteydet omaan puolueryhmään ovat tärkeämpiä, koska 

sitä kautta on mahdollisuus tehdä myös muutosehdotuksia. Koemme, että meillä on 

nyt toimintayksikkö, joka ei ole se, mistä istunnossa päätettiin ja että virkaa koskeva 

työn kuvaus on yleisesti ottaen epäselvä. 
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Pohjoismaiden neuvoston alainen pohjoismainen koordinointi ei ole toivottua eikä 

sen toteuttaminen ole mahdollista.” 

 

Vapaa Pohjola asettuu tukemaan varaumaa. 

 

Konservatiivinen ryhmä ja Vapaa Pohjola ehdottavat, että 

Pohjoismaiden neuvosto päättää, 

että EU-yksikön toimikautta ei pidennetä. 

 

 

Pohjolassa 7. syyskuuta 2021 

Hans Wallmark (K) 

Michael Tetzschner (K) 

 

Wille Rydman (K) 

 

 

 

 

 

 

 


