MIETINTÖ MINISTERINEUVOSTON EHDOTUKSESTA

B 318/presidiet
Käsittelijä

Puheenjohtajisto

Puheenjohtajiston mietintö, joka koskee
ministerineuvoston ehdotusta
Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2018 budjetiksi
Puheenjohtajisto ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,
että yksintulevien pakolaislasten terveys, erityisesti mielenterveys, huomioidaan budjetissa.
että varataan korkeintaan 500 000 Tanskan kruunua taustaselvityksen laatimiseen pohjoismaisesta panostuksesta maailmanlaajuiseen rauhantyöhön ja
sovitteluun, johon sisältyy naisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien
lisääminen rauhan ja turvallisuuden edistämiseen liittyvissä prosesseissa.
että varataan määrärahoja, joiden avulla voidaan kartoittaa, miten Pohjoismaiden yleisradiokanavien tarjonta voisi olla saatavilla kaikissa Pohjoismaissa, samalla kun tarkastellaan maakohtaisia estoja.
että varataan määrärahoja yhteenvedon laatimiseen arktisen merenkulun
meriturvallisuusriskejä ja ympäristöturvallisuutta koskevasta pohjoismaisesta
työstä.
että Pohjoismaiden neuvosto saa pikaisesti käsiteltäväkseen ministerineuvoston ehdotuksen koulutussektorin viiden yhteistyöelimen tulevasta pitkäaikaisesta rahoituksesta. Ennen ehdotuksen loppuun käsittelyä neuvosto haluaa kuitenkin pitää Pohjoismaisen saamelaisinstituutin (NSI) rahoituksen
samalla tasolla kuin vuonna 2017.
Taustaa
Ministerineuvoston vuoden 2018 budjettia koskeva prosessi käynnistyi puheenjohtajiston ja pohjoismaisten yhteistyöministereiden kokouksella 2. marraskuuta 2016
Pohjoismaiden neuvoston 68. istunnon yhteydessä. Kokouksessa keskusteltiin budjetin yleisistä linjauksista.
Seuraavaksi puheenjohtajisto kokoontui Keflavikissa 29. marraskuuta 2016 Pohjoismaiden neuvoston valiokuntien puheenjohtajien kanssa keskustelemaan ministerineuvoston budjettia koskevista neuvoston yleisistä priorisoinneista.
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Tämän jälkeen puheenjohtajisto tapasi Norjan yhteistyöministerin Frank BakkeJensenin 24. tammikuuta 2017 Oslossa keskustellakseen Pohjoismaiden neuvoston
yleisistä budjettiehdotuksista.
Puolueryhmien budjettivastaavat kokoontuivat Tukholmassa 4. huhtikuuta 2017 keskustellakseen pohjoismaisten yhteistyöministereiden 9. helmikuuta tekemästä vuoden 2018 budjettiohjeita koskevasta päätöksestä.
Kesäkuun 7. päivänä 2017 Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri esitteli ehdotuksen ministerineuvoston vuoden 2018 budjetiksi.
Puolueryhmien budjettivastaavat pitivät 20. kesäkuuta 2017 kokouksen Gardermoenissa Norjan yhteistyöministerin Frank Bakke-Jensenin kanssa. Ennen kokousta
budjettivastaavat pitivät oman kokouksensa, jossa he keskustelivat esitetystä budjettiehdotuksesta.
Pohjoismaiden neuvoston valiokunnat lähettivät muutosehdotuksensa puheenjohtajistolle 3. heinäkuuta 2017 mennessä. Puheenjohtajisto lähetti valiokuntien ja Tanskan valtuuskunnan muutosehdotukset eteenpäin puolueryhmille, jotta niillä oli halutessaan mahdollisuus sisällyttää ehdotukset jatkotyöhönsä ennen puolueryhmien
budjettivastaavien seuraavaa kokousta.
Puolueryhmien kesäkokousten jälkeen ryhmät lähettivät konkreettiset budjettiehdotusta koskevat muutosehdotuksensa määräaikaan 21. elokuuta 2017 mennessä.
Puolueryhmien budjettivastaavat kokoontuivat Kööpenhaminassa 5. syyskuuta päättämään, mitä puolueryhmien muutosehdotuksia ehdotettaisiin puheenjohtajistolle
Pohjoismaiden ministerineuvoston budjettia 2018 koskevaan mietintöön.
Puheenjohtajisto hyväksyi kokouksessaan Reykjavikissa 20. syyskuuta ministerineuvoston budjettia koskevat priorisoitujen osa-alueiden muutosehdotukset.
Sen jälkeen Pohjoismaiden neuvoston presidentti ja Norjan yhteistyöministeri, MRSAMin puheenjohtaja, kokoontuivat Gardermoenissa 11. lokakuuta neuvottelemaan
neuvoston priorisoiduista osa-alueista, jotka koskivat Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2018 budjetin muutosehdotuksia. Molemmat osapuolet hyväksyivät
kompromissiehdotuksen.
Lokakuun 11. pidetyssä kokouksessa keskusteltiin myös raja-alueiden neuvontapalveluiden sekä Pohjolan talojen tulevasta rahoituksesta.
Lausunnot
Ministerineuvoston budjettiehdotus on ollut lausuntokierroksella Pohjoismaiden
neuvoston puolueryhmissä ja valiokunnissa. Puolueryhmien tekemien muutosehdotusten perusteella budjettivastaavat priorisoivat ne ehdotukset, jotka otettiin mukaan ministerineuvoston kanssa käytyihin neuvotteluihin.
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Puheenjohtajiston näkemykset
Puheenjohtajisto toteaa, että ne budjettialueet, joita puheenjohtajisto priorisoi yleisessä ehdotuksessaan Norjan yhteistyöministerin kanssa pitämässään kokouksessa
24. tammikuuta, on otettu huomioon budjetissa. Kyseiset alueet olivat seuraavat:






tutkimuspoliittinen selonteko
antibioottiresistenssi / Yksi terveys
bioenergia
integraatio
rajaesteet.

Puheenjohtajisto toteaa myös, että Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa 11. lokakuuta käytyjen neuvottelujen tulos ja mietinnössä esitetyt viisi muutosehdotusta
vastaavat niitä painopistealueita, joita puolueryhmien budjettivastaavat priorisoivat
omassa budjettikäsittelyssään.
Puheenjohtajisto on tyytyväinen budjettiprosessiin ja katsoo, että viime vuosina vakiintuneen prosessin myötä budjettikäsittely on parantunut. Puheenjohtajisto haluaakin tässä yhteydessä kiittää ministerineuvostoa hyvästä vuoropuhelusta budjettikokouksissa.
.
Helsingissä 31. lokakuuta 2017
Bertel Haarder (V)
Britt Lundberg (ÅC)
Christian Juhl (EL)
Erkki Tuomioja (sd)
Hans Wallmark (M)
Henrik Dam Kristensen (S)
Juho Eerola (ps.)

Maarit Feldt-Ranta (sd.)
Martin Kolberg (A)
Michael Tetzschner (H)
Phia Andersson (S)
Silja Dögg Gunnarsdóttir (F)
Staffan Danielsson (C)
Susanna Koski (kok.)
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