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JÄSENEHDOTUS

Jäsenehdotus
Pohjoismaiden neuvoston Brysselin-toimiston
perustamisesta

Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston uudistus-
työn ensimmäinen tavoite on politisoida pohjoismaista yhteistyötä. Keski-
ryhmän mielestä pohjoismaisen yhteistyön politisointi edellyttää läsnäoloa
vallan ja päätöksenteon ytimessä. Siksi Pohjoismaiden neuvoston yhteyk-
siä Euroopan parlamenttiin on selkiytettävä ja fasilitoitava konkreettisilla
toimilla.

Pohjoismainen läsnäolo EU-parlamentissa ja kontaktit pohjoismaisiin eu-
roparlamentaarikkoihin on erittäin ajankohtaista. Tämän johdosta keski-
ryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministeri-
neuvosto yhteistoimin perustaisivat toimiston ja lähettäisivät virkamiehen
Brysseliin, jotta pohjoismainen yhteistyö saisi parempaa poliittista vaikut-
tavuutta ja painoarvoa.

Kuluneina vuosina pohjoismaiset europarlamentaarikot ovat ottaneet Poh-
joismaiden neuvoston edustajat erittäin myönteisesti vastaan, kun nämä
ovat vierailleet Euroopan parlamentissa keskustelemassa esimerkiksi Itä-
meren kysymyksistä, mikrobilääkeresistenssistä, kalastuksesta ja maan-
viljelystä. Pohjoismaiden neuvoston Brysselin-toimisto tarjoaisi pohjois-
maisille europarlamentaarikoille myös luonnollisen kokoontumispaikan.

Lähetetyn virkamiehen tehtävä olisi koordinoida pohjoismaisten europar-
lamentaarikoiden ja heidän henkilöstönsä välisiä pohjoismaisia kokoontu-
misia sekä europarlamentaarikkojen, Pohjoismaiden neuvoston jäsenten
ja Pohjoismaiden ministerineuvoston edustajien välisiä ajankohtaisia aihei-
ta käsitteleviä kokoontumisia ja tilaisuuksia. Lähetetyn virkamiehen tehtä-
viin kuuluisi lisäksi Pohjoismaiden neuvostolle ja Pohjoismaiden ministeri-
neuvostolle viestiminen raportein tai sähköpostitse siitä, miten Pohjois-
maille tärkeät erityiskysymykset etenevät Brysselissä. Lähetetyn virka-
miehen tulisi viestiä säännöllisesti Kööpenhaminan sihteeristön kanssa ja
kunkin asian parissa työskentelevien Pohjoismaiden parlamentaarikkojen
kanssa, jotta voitaisiin taata, että tiedoista saadaan mahdollisimman suuri
hyöty. Lähetetyn työntekijän tehtäviin kuuluisi lisäksi Pohjoismaiden neu-
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voston profilointi EU:ssa ja laajan kontaktiverkoston luominen Brysselissä.
Toimisto voisi olla erillinen tai jonkun muun organisaation tiloissa riippuen
verkostoitumiseduista ja kustannustehokkuudesta.

Keskiryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismai-
den ministerineuvostolle,

että Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto
perustavat yhteisen toimiston Brysseliin vuoden 2017 aikana.
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