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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

Puheenjohtajiston mietintö koskien 

 

Jäsenehdotus 

pohjoismaisen tiedotustoimiston perustami-

sesta Gdanskiin 

1. Puheenjohtajiston ehdotus 

Puheenjohtajisto ehdottaa,  

että Pohjoismaiden neuvosto ei ryhdy lisätoimenpiteisiin koskien 

jäsenehdotusta pohjoismaisen tiedostustoimiston perustamisesta 

Gdanskiin 

 

2. Taustaa 

 

Keskiryhmä perustelee ehdotustaan muun muassa seuraavasti: 

 

"Venäjällä ja Baltian maissa sijaitsevilla pohjoismaisilla tiedotustoimistoilla 

on ollut tärkeä strateginen ja poliittinen asema, sillä ne ovat parantaneet 

yhteyksiä, joiden katsotaan olevan Pohjoismaille erityisen tärkeitä. Keski-

ryhmän mielestä pohjoismaisen tiedotustoimiston perustaminen Puolaan 

olisi konkreettinen ja tehokas tapa kehittää yhteyksiä nykyisten ja tule-

vien puolalaisten yhteiskumppanien kanssa, etenkin kun Puola haluaa olla 

mukana rahoittamassa toimistoa puoliksi. Tulevaisuudessa samaa rahoi-

tusmallia voitaisiin soveltaa myös Tallinnassa, Riiassa ja Vilnassa oleviin 

toimistoihin. 50-50-rahoitusmalli muodostaisi pohjan tasa-arvoiselle yh-

teistyölle maiden välillä ja loisi paremmat edellytykset innovaatioille ja 

aloitteille."  

 

3. Lausunnot 

Ehdotus oli ensimmäisessä käsittelyssä puheenjohtajiston kokouksessa 

Bodøssä 27. kesäkuuta 2013. Koska ehdotusta ei tuettu, sitä ei lähetetty 

lausuntokierrokselle.  
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4. Puheenjohtajiston näkemykset 

Keskiryhmän ehdotus pohjoismaisen tiedotustoimiston perustamisesta 

Gdanskiin ei saanut tukea, kun asiaa käsiteltiin ensimmäisen kerran 

Bodøssä 27. kesäkuuta 2013. Uuden toimiston perustamista ei pidetty 

mahdollisena Pohjoismaiden ministerineuvoston budjettileikkausten takia. 

Monien mielestä olisi kuitenkin hyödyllistä, jos kaikissa Itämeren alueen 

naapurimaissa olisi pohjoismaiset toimistot.  Kun leikkaukset on tehty ja 

on jälleen mahdollista tehdä uusia aloitteita, välittömästi tuettiin kuitenkin 

eniten panostusta esimerkiksi Pohjolan taloon Flensburgissa suurimman 

naapurimaan Saksan huomioimiseksi. 

 

Kuten päiväjärjestyksestä käy ilmi, Pohjoismaiden neuvoston puheenjoh-

tajiston edustajat pitivät 12. syyskuuta 2013 kokouksen Puolan parlamen-

tin keskeisten poliitikkojen kanssa. Pohjoismaiden neuvosto on siis muilla 

tavoilla vahvistanut suoraa vuoropuhelua puolalaisten parlamentaarikko-

jen kanssa, vaikka tämänhetkisessä tilanteessa Pohjoismaiden ministeri-

neuvoston budjettileikkausten vuoksi ei voida tukea uuden toimiston pe-

rustamista Gdanskiin. 

5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella puheenjohtajisto ehdottaa, 

että Pohjoismaiden neuvosto ei ryhdy lisätoimenpiteisiin koskien 

jäsenehdotusta pohjoismaisen tiedostustoimiston perustamisesta 

Gdanskiin 

 

 

 

Oslossa 29. lokakuuta 2013 

Anette Lind 

Bente Stein Mathisen (H) 

Bertel Haarder (V) 

Hans Wallmark (m), varapuheen-

johtaja  

Helgi Hjörvar (A) 

Høgni Hoydal (T) 

 

Karin Åström (S)  

Marit Nybakk (A), puheenjohtaja 

Rigmor Andersen Eide (KrF) 

Simo Rundgren (kesk.) 

Åsa Torstensson (C) 
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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus pohjoismaisen tiedotustoimis-

ton perustamisesta Gdanskiin  

Puola on viime vuosina syventänyt yhteyksiään Pohjoismaiden kanssa. 

Maan ulkopolitiikan painopiste on siirtynyt Itämeren ja Pohjolan suuntaan. 

Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Visegrád-ryhmän ulkoministerien kokous 

järjestettiin viimeksi Gdanskissa 20. helmikuuta 2013.  

 

Puola on EU:n kuudenneksi suurin talous. Itämeren alueella, Puola ja Sak-

sa mukaan lukien, asuu kolmasosa EU:n väestöstä. Itämeren alueen brut-

tokansantuote ja kauppa muodostavat lähes kolmanneksen EU:n luvuista. 

Itämeren maat ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa investointien, matkailun 

sekä kulttuurisen ja akateemisen vaihdon kautta. Itämeren maiden yhteis-

työn luonne on muuttunut täysin kylmän sodan päätyttyä. Meri on EU:n ja 

Venäjän välisen aktiivisen yhteistyön lähtökohta. Alueesta voi tulla vakau-

den ja kasvun malli koko EU:lle.  

 

Pohjoismainen yhteistyö on valintojen edessä. Pohjoismaista budjettia lei-

kataan tulevien budjettikausien aikana. Tällä hetkellä on suuri tarve tehdä 

tulevaa yhteistyötä koskevia poliittisia priorisointeja ja linjauksia. On aika 

ajatella strategisesti ja tulevaisuutta silmällä pitäen.  

 

Pohjoismaiden panos EU:n Itämeri-strategian laatimisessa oli ratkaiseva. 

Meillä on suuri yhteinen toive vaikuttaa EU:n kehitykseen ja etenkin tiivis-

tää yhteyksiä Venäjään. Kumppanuus Baltian maiden ja erityisesti kahden 

suuren Itämeren maan Saksan ja Puolan kanssa on välttämätön näiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Venäjällä ja Baltian maissa sijaitsevilla pohjoismaisilla tiedotustoimistoilla 

on ollut tärkeä strateginen ja poliittinen asema, sillä ne ovat parantaneet 

yhteyksiä, joiden katsotaan olevan Pohjoismaille erityisen tärkeitä. Keski-

ryhmän mielestä pohjoismaisen tiedotustoimiston perustaminen Puolaan 

olisi konkreettinen ja tehokas tapa kehittää yhteyksiä nykyisten ja tulevi-

en puolalaisten yhteiskumppanien kanssa, etenkin kun Puola haluaa olla 

mukana rahoittamassa toimistoa puoliksi. Tulevaisuudessa samaa rahoi-
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tusmallia voitaisiin soveltaa myös Tallinnassa, Riiassa ja Vilnassa oleviin 

toimistoihin. 50-50-rahoitusmalli muodostaisi pohjan tasa-arvoiselle yh-

teistyölle maiden välillä ja loisi paremmat edellytykset innovaatioille ja 

aloitteille.  

 

Edellä esitetyn nojalla keskiryhmä ehdottaa, 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se perustaa pohjoismaisen tiedotustoimiston Gdanskiin, Puo-

laan. 

 

 

 

Tukholmassa 10. huhtikuuta 2013 

Agneta Börjesson (mp) 

Anders Andersson (kd) 

Anders Eriksson (ÅF) 

Anita Brodén (fp) 

Arto Pirttilahti (kesk.) 

Bertel Haarder (V) 

Christer Winbäck (fp) 

Christina Gestrin (r.) 

Helgi Abrahamsen (sb) 

Jan Lindholm (MP) 

Karen Ellemann (V) 

Katrin Sjögren (Lib) 

Kim Andersen (V) 

Penilla Gunther (kd) 

Satu Haapanen (vihr.) 

Simo Rundgren (kesk.) 

Siv Friðleifsdóttir (F) 

Thomas Danielsen (V) 

Uffe Elbæk (RV) 

Åsa Torstensson (C) 

 

 

  

 

 

 


