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Jäsenehdotus pohjoismaisen yhteistyön kansallisesta kytkennästä
Ehdotus
Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,
että ne käynnistävät yhteisen keskustelun Pohjoismaiden neuvoston kanssa
siitä, miten pohjoismaisen yhteistyön kytkennästä kansalliseen toimintaan
voidaan tehdä entistä velvoittavampaa.
Taustaa
Pohjoismainen yhteistyö on virallistettu useilla maiden välisillä sopimuksilla. Pohjoismaiden neuvoston työtä säätelee Helsingin sopimus, ja neuvosto pyrkii yhdessä Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa tuottamaan positiivista hyötyä ja löytämään
yhteispohjoismaisia ratkaisuja Pohjoismaiden kansalaisille.
Pohjoismaiden neuvosto on ainoastaan neuvoa-antava elin, mutta se voi laatia ehdotuksia ja esittää kirjallisia kysymyksiä Pohjoismaiden ministerineuvostolle ja Pohjoismaiden hallituksille. Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden hallitusten
tulee vastata annettuihin suosituksiin ja esitettyihin kirjallisiin kysymyksiin.
Pohjoismainen yhteistyö on osoittanut vahvuutensa viime vuosikymmeninä. Poliittisten aloitteiden ja suositusten avulla Pohjoismaiden neuvosto on yhdessä Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa parantanut Pohjoismaiden asukkaiden elämänlaatua
niin kulttuurisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisestikin.
Myös Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston viime vuosien
uudistuksissa on keskitytty siihen, että yhteistyö tuottaa entistä konkreettisempia
tuloksia ja on poliittisesti vieläkin ajankohtaisempaa. Elokuussa 2019 Pohjoismaiden
hallitusten päämiehet hyväksyivät yhteisen vision, jonka mukaan Pohjolasta tulee
maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä.
Pohjoismailla on paljon ylpeyden aihetta, ja saavutettua menestystä on vaalittava ja
hyödynnettävä. Tästäkin huolimatta Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattinen ryhmä pitää tarpeellisena pohtia vakavasti sitä, miten pohjoismaista yhteistyötä
voidaan kehittää ja miten siitä tehdään velvoittavampaa ja poliittisesti ajankohtaisempaa.
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Vahvempi pohjoismainen yhteistyö on keskeinen edellytys, jotta Pohjolasta tulee
maailman kestävin ja integroitunein alue. Lujittamalla kansallista kytkentää voimme
tuottaa positiivista hyötyä ja löytää yhteispohjoismaisia ratkaisuja Pohjoismaiden
kansalaisille.
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