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Aikaisempi 
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A 1800/tillväxt 

Käsittelijä Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta 

  
 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan mietintö ilmoituksesta, joka koskee 
suositusta  

valtiontukisäännöistä Pohjoismaissa 

Ehdotus 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

 

Pohjoismaiden neuvosto merkitsee tiedoksi ilmoituksen suosituksesta 18/2021 

valtiontukisäännöistä Pohjoismaissa ja katsoo suosituksen neuvoston osalta lop-

puun käsitellyksi. 

 

Taustaa 

Suosituksen sanamuoto on seuraava: 

 
 Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

 
että se tarkastelee Pohjoismaissa sovellettavia valtiontukisääntöjä 
varmistaakseen niiden paremman koordinoinnin ja käytäntöjen yh-
denmukaisuuden ja ehkäistäkseen voimavaroja kuluttavia turhia riito-
ja.  

Pohjoismaiden ministerineuvoston ilmoitus 

Kestävän kasvun Pohjoismaiden ministerineuvoston puolesta (elinkeinoministerit).  

 

Vastauksessa viitataan Pohjoismaiden neuvoston suositukseen Pohjoismaiden minis-

terineuvostolle 24. helmikuuta 2022, joka koskee Pohjoismaissa käytettävää EU:n ja 

ETA:n valtiontukisäännöstöä.  

 

Puheenjohtajamaa Norja katsoo, että saattaa olla tarkoituksenmukaista arvioida 

mahdollisuutta laajentaa Pohjoismaiden välistä yhteistyötä, joka koskee valtiontu-

kisäännöstön käyttämistä.  
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Ehdotettu katsaus on laaja, ja Pohjoismaiden tulee keskustella yksityiskohtaisem-

min, tulisiko kyseinen selvitys tehdä ja jos niin miten. Norja toimii isäntänä tukiviran-

omaisten pohjoismaisessa kokouksessa 30.–31. toukokuuta 2022.  

 

Otamme asian kokouksen esityslistalle ensimmäiseen keskusteluun ja arviointiin. 

Tiedotamme tämän jälkeen Pohjoismaiden neuvostolle mahdollisimman pian suosi-

tuksen jatkokäsittelystä. 

 

Pohjoismaiden ministerineuvosto katsoo näin ollen, että suositus on toteutunut osittain.  

Valiokunnan näkemykset 

Pohjoismaiden ministerineuvostolta on saatu vastaus, joka koskee valtiontukisääntö-

jä Pohjoismaissa ja johon Norja on tarttunut Pohjoismaiden ministerineuvoston pu-

heenjohtajamaana. Norja nimittäin isännöi yhteispohjoismaista Pohjoismaiden asi-

anomaisten viranomaisten kokousta, jonka esityslistalle on otettu Pohjoismaiden 

neuvoston suositus ensimmäistä keskustelua ja arviointia varten. Kokouksen jälkeen 

Pohjoismaiden neuvostolle tiedotetaan asiasta. 

 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta odottaa Pohjoismaiden ministerineuvostolta 

ilmoitusta 30.–31. toukokuuta pidetyn kokouksen tuloksesta ja kutsuu puheenjohta-

jamaan edustajan seuraavaan valiokuntakokoukseensa. 

 

Valiokunta ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto katsoo asian omalta osaltaan 

loppuun käsitellyksi. 

 

 

Reykjavikissä 7. syyskuuta 2022 

Anders Eriksson (ÅF) 

Freddy André Øvstegård (SV) 

Jaspur Langgaard (sb) 

Karianne B. Bråthen (A) 

Liv Kari Eskeland (H) 

Maria Strömkvist (S) 

Marius Arion Nilsen (FrP) 

 

Ola Johansson (C) 

Orri Páll Jóhannsson (VG) 

Paula Werning (sd) 

Per Olav Tyldum (Sp) 

Sofia Westergren (M) 

Stein Erik Lauvås (A) 

Vilhelm Junnila (ps.) 

 

 


