
MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

 

 

 

 

Dnro 17-00134-9 

 

 

A 1726/presidiet 

 

Käsittelijä Puheenjohtajisto 
 

Puheenjohtajiston mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta Pohjoismaiden vaikutusmahdollisuuksista ja yhteistyöstä 

G20:ssä 

Ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se koordinoi ja selvittää toimia, joiden avulla Pohjoismaiden vaikutus-

mahdollisuuksia G20:ssä ja yhteistyötä G20-maiden kanssa voidaan edistää. 

Tämän tulee tapahtua vuoropuhelussa ja yhteistyössä työmarkkinaosapuol-

ten kanssa. 

Puheenjohtajiston näkemykset 

Jäsenehdotusta käsiteltiin puheenjohtajiston kokouksissa Ahvenanmaalla 27. kesä-

kuuta ja Reykjavikissa 20. syyskuuta, jossa ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Neuvoston jäsenet keskustelivat G20:een liittyvästä pohjoismaisen yhteistyön lisää-

misestä Tukholmassa 26. syyskuuta 2016 järjestetyssä yhteiskokouksessa. Sitä en-

nen Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö (PAY) ilmoitti 11. toukokuuta 2016 anta-

massaan kannanotossa haluavansa vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä G20:n kans-

sa. Pohjoismailla on yhteiskuntamalli, jonka avulla asioita voidaan viedä eteenpäin 

myös globaalisti. 

 

Tukholmassa 26. syyskuuta 2016 pidetyssä yhteiskokouksessa ulkoministeriön kans-

liapäällikkö Annika Söder avasi keskustelun, ja paneelikeskusteluun osallistuivat hä-

nen lisäkseen Erkki Tuomioja, kansantaloustieteilijä Stefan de Vylder, suurlähettiläs 

Ruth Jacoby sekä Norjan Ruotsin suurlähettiläs Kai Eide. Pohjoismaiden neuvoston 

Ruotsin valtuuskunnan puheenjohtaja Hans Wallmark toimi kokouksen isäntänä. Hän 

mainitsi, että Pohjola on alueena yksi maailman suurimmista talouksista. Pohjois-

maat osallistuvat aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön, jossa meillä on pitkät pe-

rinteet, ja Pohjoismailla pitäisi olla mahdollisuus ottaa itselleen merkittävämpi rooli 

G20:n kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

 

Tukholmassa syyskuussa 2016 pidetyssä kokouksessa keskusteltiin vahvemmasta 

pohjoismaisesta yhteistyöstä G20:n suhteen, ja siksi puheenjohtajisto tulkitsee, että 

ehdotuksella on laaja poliittinen tuki ja että se herättää yleistä kiinnostusta.  
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Reykjavikissa 20. syyskuuta 2017 

Britt Lundberg (ÅC) 

Erkki Tuomioja (sd.) 

Hans Wallmark (M) 

Michael Tetzschner (H) 

Mikkel Dencker (DF) 

Oddný G. Harðardóttir (A) 

Phia Andersson (S) 

Rigmor Andersen Eide (KrF) 

Sonja Mandt (A) 

Steingrímur J. Sigfússon (VG) 

Wille Rydman (kok.) 

 

 

 

Muutosehdotus 
 Keskiryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se koordinoi ja selvittää toimia, joiden avulla Pohjoismaiden vaikutus-

mahdollisuuksia G20:ssä ja yhteistyötä G20-maiden kanssa voidaan edistää. 

 

 

Akureyrissa, 9. huhtikuuta 2018 

Bertel Haarder (V) 

Britt Lundberg (ÅC) 

Matti Vanhanen (kesk.) 

Silja Dögg Gunnarsdóttir (F) 

Staffan Danielsson (C)  

 


