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Præsidiets betænkning over

Ministerrådsforslag
om nya riktlinjer för samarbetet med grannarna i väst
Forslag
Præsidiet foreslår, at
Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd,
at gennemføre nye retningsliner for samarbejdet med naboerne i
vest

Baggrund
Hele Ministerrådsforslaget, der er udarbejdet på engelsk af hensyn til de
berørte partnere i regioner i Canada, USA, Irland, Storbritannien inkl.
Skotland og Shetlands øerne mfl., er vedlagt mødepakken. Her er de prioriterede temaer:
Broader Nordic cooperation with neighbors to the west must build on
shared interests, experiences gained from previous cooperation projects,
Nordic and reciprocal added value and feedback from discussions with existing and potential partners.
The NCM is interested in creating, supporting and contributing to overall
sustainable development and the “2030 agenda” through certain priorities
on the following themes:
•
Maritime issues
•
Trade and economic development
•
The environment, climate and energy
•
Research, innovation, education and training
•
Culture
•
Health
•
Gender equality
•
Children and youth involvement
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Nordisk Ministerråd har i nogle år haft et udbygget samarbejde ikke
mindst med regioner i Canada, men også til en vis grad med USA, Irland
samt Storbritannien inkl. Skotland. Forslaget lægger linjen for samarbejdet i perioden 2017-2020.
Nordisk Ministerråds institution, NORA, “Nordic Atlantic Cooperation” med
hovedsæde på Færøerne, har haft en central rolle i disse aktiviteter.
Nordisk Råd har især haft samarbejde med naboerne mod vest gennem
samarbejdet i kredsen af arktiske parlamentarikere. Islands formandskabsprogram for Nordisk Råd i 2015 nævnte specifikt en målsætning om
at udbygge samarbedet med Nordens naboer i vest. I forbindelse med et
parlamentarisk Forum for Den Nordlige Dimension i Reykjavik i maj 2015,
hvor også en delegation fra Canada deltog, havde et par Præsidiemedlemmer uformel kontakt med de gæstende parlamentarikere fra Canada.
Tidligere havde Nordisk Råd også kontakt til parlamentarikere i BritishIrish Parliamentary Assembly. Kontakten er dog ebbet ud i en periode,
hvor BIPA har været optaget af interne emner som økonomisk krise, folkeafstemning om mulig selvstændighed for Skotland samt senest Brexit.
Det er dog håbet, at kontakten kan genoptages i forbindelse med aktiviteter på Southbank i 2017.
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Præsidiets synspunkter
Planerne må tage udgangspunkt i den nuværende, politiske situation, men
Brexit betyder at meget kan forandre sig, når det gælder Storbritannien
inkl. Skotland og andre regioner. Det fremgår ikke klart af Ministerrådsforslaget, hvor geografisk Nordisk Ministerråd især ønsker at virke. Selv
om geografien mod vest ligger fast, så kan der politisk opstå nye udfordringer, som Nordisk Ministerråd bør være bevidste om i planlægningen af
sin indsats, på samme måde som effekten af klimaforandringer er tænkt
med i forudsætningerne for samarbejdet.
Som det fremgår, er Nordisk Råd selv engageret i at udvikle gode kontakter med Nordens naboer i vest, så generelt kan Præsidiet støtte intentionerne i Ministerrådsforslaget.
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