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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 
pohjoismaisen tiedotustoimiston 
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 
Saksa mukaan lukien, asuu kolmasosa EU:n väestöstä. Itämeren alueen 
bruttokansantuote ja kauppa muodostavat lähes kolmanneksen EU:n 
luvuista. Itämeren maat ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa investointien, 
matkailun sekä kulttuurisen ja akateemisen vaihdon kautta. Itämeren 
maiden yhteistyön luonne on muuttunut täysin kylmän sodan päätyttyä. 
Meri on EU:n ja Venäjän välisen aktiivisen yhteistyön lähtökohta. Alueesta 
voi tulla vakauden ja kasvun malli koko EU:lle.  
 
Pohjoismainen yhteistyö on valintojen edessä. Pohjoismaista budjettia 
leikataan 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 
tiivistää 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. 
Keskiryhmän mielestä pohjoismaisen tiedotustoimiston perustaminen 
Puolaan olisi konkreettinen ja tehokas tapa kehittää yhteyksiä nykyisten ja 
tulevien puolalaisten yhteiskumppanien kanssa, etenkin kun Puola haluaa 
olla mukana rahoittamassa toimistoa puoliksi. Tulevaisuudessa samaa 
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rahoitusmallia voitaisiin soveltaa myös Tallinnassa, Riiassa ja Vilnassa 
oleviin toimistoihin. 50-50-rahoitusmalli muodostaisi pohjan tasa-
arvoiselle yhteistyölle 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, 
Puolaan. 

 
 
 
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) 

 
 
  
 
 


