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Præsidiets betænkning over
Medlemsforslag
om nordiskt samarbete inför EU:s arktiska strategi
Forslag
Præsidiet foreslår at
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att föra rundabordssamtal mellan samtliga nordiska länders representanter
till Nordiska rådet, den Arktiska Parlamentarikerkonferens (CPAR), Västnordiska rådet, EU-utskott och regeringsrepresentanter inför genomförseln av
EU:s nya arktiska strategi och med respekt för Arktiska rådets befogenheter
Baggrund
Midtergruppen foreslår at
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.
Medlemsforslaget var til førstebehandling på Præsidiets møde den 28. juni 2021,
hvor behovet for en øget koordination hos de nordiske lande i forhold til EU, blev
fremhævet. Link til medlemsforslaget på norden.org:
https://www.norden.org/sv/aarende/medlemsforslag-om-nordiskt-samarbete-inforeus-arktiska-strategi
Præsidiets synspunkter
Præsidiet finder, at Arktiske spørgsmål er af stor vigtighed og at geopolitiske og klimatiske ændringer har øget behovet for at adressere de udfordringer som regionens
befolkninger og økosystemer står overfor. Afhængig af udfordringernes karakter vil
det være forskellige fora og organisationer som har mandat til at behandle spørgsmålene. I visse tilfælde er der for tre af de nordiske lande EU-kompetence at tage
hensyn til. EU er en væsentlig aktør og nordisk koordination i forhold til EU er nyttig.
Af samme grund er både EU og Arktis prioriterede områder i Nordisk Råds Internationale Strategi for 2018-2022.
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Præsidiet er opmærksom på den rekommandation (A1550/Præsidiet – Rek 3/2012)
som i 2012 blev rettet til de nordiske landes regeringer om at udarbejde en fælles
strategi for nordisk samarbejde. Præsidiets betænkning over meddelelsen (D 2013)
noterer sig, at de nordiske lande ikke ønsker at skabe en nordisk blok i Arktisk Råd,
og at der er udvist tilbageholdenhed fra de nordiske regeringer i forhold til at agere
fælles i arktiske spørgsmål.
Præsidiet er opmærksom på, at tre nordiske lande (Norge, Kongeriget Danmark og
Sverige) seks år i træk vil have formandskabet i Arktisk Råd, når det nuværende Russiske formandskab afsluttes i foråret 2023. Præsidiet finder, at det er nyttigt at have
en bedre forståelse af fællesnordiske synspunkter på de mangeartede udfordringer
regionen står overfor, men er samtidig opmærksom på national suverænitet, interesser, kompetence, regionale forskelle samt synspunkter fra den arktiske lokalbefolkning.
Nordisk Råd fremsatte i november 2020 synspunkter til EU’s åbne høringsproces
vedr. revisionen af EU’s arktiske politik, herunder ønsket om øget fokus på geopolitiks lavspænding, den arktiske befolknings levevis, miljø- og klimaændringer samt
forvaltning af de arktiske naturressourcer.
Præsidiet er opmærksom på, at Europa-Parlamentets Udenrigsudvalg (AFET) har
igangsat en egen rapport om Arktis som vil blive fremsat til plenarforsamlingen i oktober (4-7 eller 18-21. oktober). Ligeledes er Præsidiet opmærksom på, at lanceringen af EU’s reviderede arktiske politik – i form af en fælles meddelelse fra EuropaKommissionen og den Fælles Udenrigstjeneste – er berammet til at ske den 5-6. oktober 2021. Der forventes EU Rådskonklusioner relativt kort tid derefter.
Præsidiet er bevidst om, at det ikke er muligt at drøfte fællesnordiske synspunkter på
EU’s engagement i Arktis inden lanceringen af den revidere politik, og ej heller inden
udarbejdelse af EU’s Rådskonklusioner. Det er derimod muligt, at påvirke gennemførelsen af EU’s arktiske politik ved at komme med indspil til aktiviteter der kan sikre
målsætninger som er både i EU og Nordisk interesse og flugter med gældende målsætninger. Præsidiet er opmærksom på, at flere af de nordiske lande enten for nyligt
har – eller er i gang med – at revidere sine arktiske strategier og meddelelser, og at
EU’s arktiske politik skal ses i lyset af disse styrende dokumenter. Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram for 2022-2024 er også af relevans.
Præsidiet finder, at det vil være nyttigt at rekommandere Nordisk Ministerråd at
igangsætte drøftelser i form af et nordisk forum eller rundborskonference for at finde
fællesnordiske synspunkter på aktuelle og presserende spørgsmål i den arktiske region. Og hvordan disse interesser kan fremmes i EU-regi. Det vil være nyttigt at have
både parlamentarisk deltagelse såvel som regerings-repræsentanter og inviterede
eksperter til at belyse udvalgte tematiske spørgsmål.
Præsidiet finder, at det er vigtigt at deltagelsen alene begrænser sig til nordiske repræsentanter. Derfor bør ikke-nordiske deltagere fra Canada, Rusland og USA ikke
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deltage fra eksempelvis Arktis Råd eller den Arktiske Parlamentarikerkonference
(CPAR). Der bør sikres en god balance mellem parlamentarikere, regeringsrepræsentanter og embedsmænd/eksperter.
Præsidiet finder, at Arktisk Råds centrale rolle bør betones i forberedelserne af et
nordisk forum eller rundborskonference, ligesom at der bør lægges vægt på at det er
Ilulissat-erklærings principper som danner grundlaget for det arktiske samarbejde,
samt at Færøerne og Grønland skal involveres i en mulig rundbordskonference.
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