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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA

Puheenjohtajiston mietintö, joka koskee

jäsenehdotusta
Baltian maiden toimistojen vahvistamisesta

Ehdotus

Puheenjohtajisto ehdottaa,

että Pohjoismaiden neuvosto ei ryhdy toimenpiteisiin koskien jäseneh-
dotusta A 1653/presidiet: Jäsenehdotus Baltian maiden toimistojen
vahvistamisesta

Taustaa

Konservatiivinen ryhmä esitteli jäsenehdotuksen Baltian maiden toimisto-
jen vahvistamisesta puheenjohtajiston kokouksessa 30. marraskuuta
2015.   Puheenjohtajisto päätti, että budjettivastaavat valmistelisivat eh-
dotuksen, koska ehdotus koski suuressa määrin Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston budjetin priorisointeja. Puheenjohtajiston budjettivastaavat
keskustelivat ehdotuksesta kokouksessaan 18. huhtikuuta 2016. Ehdotus
oli seuraava:

Pohjoismaiden neuvoston konservatiivinen ryhmä ehdottaa,
 että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministeri-

neuvostolle, että se kohdistaa Pohjoismaiden ministerineuvoston
Pietarin-toimiston sulkemisen seurauksena vapautuvat varat Balti-
an maissa tehtävään tiedotustyöhön.

 että tässä tiedotustyössä otetaan erityisesti huomioon venäjänkie-
lisen väestön tarve saada tietoa Pohjoismaista.

Taustalla oli se, että ministerineuvoston Pietarin-toimisto suljettiin yhteis-
työministerien helmikuussa 2015 tekemän päätöksen perusteella.  Tämän
seurauksena vuoden 2016 pohjoismaisesta budjetista vapautui 6 miljoo-
naa Tanskan kruunua.  Mutta koska samanaikaisesti päätettiin leikata
pohjoismaista budjettia yhdellä prosentilla – mikä vastaa yhdeksää mil-
joonaa Tanskan kruunua – kyseiset kuusi miljoonaa sisältyivät näihin
säästöihin.   Mikäli Pohjoismaiden neuvosto haluaa vahvistaa tiedotustyötä
Baltian maissa vastaavalla summalla, siihen on löydettävä varat muualta.
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Toinen että-lause koskee tiedotustyötä Baltiassa ja erityisesti venäjänkie-
listä väestönosaa.  Tähän tarkoitukseen ministerineuvostolla on kansain-
väliseen yhteistyöhön tarkoitettu tili nimeltä ”Osaamisen kehittäminen ja
verkostoituminen”, jolla on 27,5 miljoonaa Tanskan kruunua.  Tämä bud-
jettikohta on aiemmin kattanut pääosin (aina 20 miljoonaan Tanskan
kruunuun asti) Luoteis-Venäjän toimintaa. Venäjä-yhteistyön muutoksien
seurauksena tätä budjettikohtaa käytetään nyt Baltian maiden toimistoi-
hin, joiden kautta edistetään venäjänkielisiä tiedotusvälineitä Virossa, Lat-
viassa ja Liettuassa.

Viimeksi Pohjoismaiden ministerineuvosto on perustanut sivukonttorin Ve-
näjän rajalle Viron Narvaan, jossa ministerineuvosto vuokraa venäjänkieli-
sen TV-kanavan, ETV:n tiloja. ETV saa osarahoitusta pohjoismaisesta bud-
jetista.

Puheenjohtajiston näkemykset

Puheenjohtajisto tukee Baltian maissa tehtävää tiedotustoimintaa – ja eri-
tyisesti sitä osaa, joka kohdistuu venäjänkieliseen väestönosaan.  Poh-
joismaiden ministerineuvoston keskiössä on sama kohderyhmä, minkä
vuoksi toimenpiteitä ja taloudellista tukea onkin lisätty Pietarin-toimiston
sulkemisen jälkeen.

Edellä esitetyn perusteella puheenjohtajisto oli sitä mieltä – budjettivas-
taavien ehdotuksen pohjalta – että ehdotuksen käsittelyä ei jatketa.
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