MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA

A 1691/presidiet

Käsittelijä

Puheenjohtajisto

Puheenjohtajiston mietintö, joka koskee
jäsenehdotusta Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen tarkastelusta
Ehdotus
Puheenjohtajisto ehdottaa,
että Pohjoismaiden neuvosto ei jatka jäsenehdotuksen A 1691/presidiet käsittelyä.
Taustaa
Konservatiivinen ryhmä ehdotti,
että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,
että ne tarkastelevat Nord Stream 2 -kaasuputkihanketta kriittisesti ympäristö-, turvallisuus-, puolustus- ja ulkopoliittisesta näkökulmasta.
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Ruotsin hallitukselle,
että se koordinoi kysymystä Nord Stream 2 -kaasuputkesta Itämeren alueen naapurimaiden kanssa ja nostaa sen esiin Euroopan komissiossa.
Jäsenehdotusta käsiteltiin ensimmäisen kerran Pohjoismaiden neuvoston Kööpenhaminan istunnossa 1. marraskuuta 2016, jolloin siitä käytiin vilkasta keskustelua. Ehdotukselle anne ttiin useita perusteluja. Ensimmäinen perustelu on ympäristö- ja energiapoliittinen ja liittyy
Pohjoismaiden ja EU:n riippuvuuden vähentämiseen venäläisestä kaasusta. Toinen on puolu stus- ja turvallisuuspoliittinen ja koskee sitä, että tilanne on myös Itämeren alueella muuttunut
kriittisemmäksi Venäjän valloitettua laittomasti Krimin ja annettua hyvin merkittävää tukea
Itä-Ukrainan kapinallisille, jossa on vuodesta 2014 lähtien kuollut 10 000 ja haavoittunut 20
000 ihmistä.
Ehdotuksesta käytyyn keskusteluun osallistuttiin yli 25 puheenvuorolla, joita käyttivät erityisesti Pohjoismaiden neuvoston suomalaisjäsenet. Monet ilmaisivat olevansa epäluuloisia
konservatiivisen ryhmän ehdotusta kohtaan, mutta joissakin puheenvuoroissa ehdotusta
myös kannatettiin.
Puheenjohtajiston näkemykset
Ehdotus ei saanut enemmistön tukea, kun siitä keskusteltiin puheenjohtajiston kokouksessa
28. marraskuuta 2016. Kannattajien mielestä ehdotus oli ympäristö- ja turvallisuusnäkökul-
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masta katsottuna pohjoismaisittain tärkeä, kun taas vastustajat olivat sitä mieltä, ette i asialla
ollut pohjoismaista ulottuvuutta ja että oli epäselvää, millaisen rakentavan roolin Pohjoi smaiden neuvosto voisi ottaa.
Ehdotuksesta äänestettiin. Äänestyksen tulos oli viisi puolesta ja seitsemän vastaan.
Keflavikissä 28. marraskuuta 2016
Erkki Tuomioja (sd.)
Henrik Dam Kristensen (S)
Karin Gaardsted (S)
Mikkel Dencker (DF)

Phia Andersson (S)
Sonja Mandt (A)
Steingrímur J. Sigfússon (VG)

Varauma
Esitämme varauman puheenjohtajiston päätökseen olla jatkamatta ehdotuksen A
1691/presidiet käsittelyä.
Konservatiivinen ryhmä ehdottaa,
että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,
että ne tarkastelevat Nord Stream 2 -kaasuputkihanketta kriittisesti ympäristö-,
turvallisuus-, puolustus- ja ulkopoliittisesta näkökulmasta.
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Ruotsin hallitukselle,
että se koordinoi kysymystä Nord Stream 2 -kaasuputkesta Itämeren alueen naapurimaiden kanssa ja nostaa sen esiin Euroopan komissiossa.
Keflavikissä 28. marraskuuta 2016
Hans Wallmark (M)
Michael Tetzschner (H)

Wille Rydman (kok.)
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