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ÞINGMANNATILLAGA

Þingmannatillaga um áframhaldandi frjálsa
för, víðsýni og samstarf innan Norðurlanda

Tillögur

Miðflokkahópurinn leggur til að

Norðurlandaráð beini tilmælum til norrænu ríkisstjórnanna um

að mótuð verði áætlun um hvernig aðildarlöndin geti tekið á
flóttamannamálunum í sameiningu

að ef stefnt er að því að herða reglur þannig að neikvæð áhrif
hljótist af fyrir norrænt samstarf verði haft samráð við allar hinar
norrænu ríkisstjórnirnar

að forðast verði eftir megni að taka ákvarðanir sem stefni í hættu
(ógni) norrænu samstarfi

Skýringar

Landamæri Norðurlanda hafa um áratuga skeið verið að opnast smám
saman á ýmsum sviðum. Að miklu leyti má þakka það þýðingarmiklu starfi
Norðurlandaráðs. Fyrir meira en sextíu árum var skrifað undir samning um
norrænt vegabréfafrelsi sem hefur haft í för með sér að ríkisborgarar
landanna þurfa ekki vegabréf eða önnur persónuskilríki til að ferðast innan
Norðurlanda og heldur ekki dvalarleyfi til að dvelja í öðru aðildarríki en
ríkisfangslandinu. Norræna vegabréfafrelsið hefur einnig falið í sér
atvinnufrelsi fyrir þá norrænu ríkisborgara sem samstarfið tekur til. Hinn
17. desember 2015 ákvað sænska þingið að innleiða kröfu um skilríki á
ferðum milli Danmerkur og Svíþjóðar og þar með að afnema
vegabréfafrelsið sem á sér langa sögu á Norðurlöndum.

Ákvörðunin um að gera á ný kröfu um skilríki hefur neikvæðar afleiðingar
fyrir norrænt samstarf, grunnkerfislausnir, frjálsa för, atvinnulífið og
viðskipti á svæðinu og takmarkar möguleikana á því að sækja um hæli.
Aukinn fjöldi flóttamanna veldur miklu álagi á kerfin þegar þau eru ekki
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hönnuð til að takast á við eins mikla fjölgun íbúa eins og raunin varð árið
2015. Nú er meiri þörf en nokkru sinni fyrr á samstarfi frekar en
einangrun til að geta í sameiningu fundið kerfi og lausnir til að varðveita
og styrkja samstarf landanna.

Norðurlöndin þurfa áfram að vera opin hvað varðar vegabréfasambandið
og opin landamæri innan Norðurlanda. Norrænt samstarf byggir á
gagnkvæmni og við þurfum áfram að vinna að því að finna sameiginlegar
norrænar lausnir og reglur sem auðvelda búsetu, nám, vinnu og ferðalög
innan Norðurlanda.
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