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BETÆNKNING
Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg
vedrørende
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest under FM2018 omdeler en
undersøgelse af fordele og ulemper ved, at Grønland søger om genoptagelse i EUsamarbejdet. Undersøgelsen skal herunder afdække de afledte politisk-økonomiske
konsekvenser af et eventuelt EU-medlemskab, foruden at vurdere, hvorvidt de aktuelle
administrative ressourcer i Selvstyret er tilstrækkelige til at forvalte et eventuelt EUmedlemskab.
(Medlem afInatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Afgivet til forslagets 2. behandling

Udvalget har under behandlingen senest bestået af:
Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant for Ane Hansen, formand, Inuit Ataqatigiit
Justus Hansen, Demokraatit, næstformand
Vivian Motzfeldt, Siumut
Ineqi Kielsen, Siumut
Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit
Udvalget har efter 1. behandlingen den 18. oktober 2016, gennemgået
forslaget.
Forslagets indhold og formål
Forslagsstiller ønsker med forslaget, at der gennemføres en undersøgelse, om fordele og ulemper
ved at Grønland søger at blive medlem af EU igen. Undersøgelsen skalomdeles senest på
Forårssamlingen 2018, og afklare fordele og ulemper ved, at Grønland søger genoptagelse i EU.

Endelig skal det ligeledes undersøges om, hvorvidt de administrative ressourcer i Selvstyret er
tilstrækkelig til at forvalte et evt. medlemskab af EU.
1. behandling af forslagene i Inatsisartut
Der var i udgangspunktet ikke støtte til beslutningsforslaget ved dets førstebehandling i Salen, da
et flertal blandt partierne ikke ønskede, at Grønland skulle søge genoptagelse i EU. Der blev
blandet andet peget på, at undersøgelsens konklusioner vil være forældet eller behæftet med stor
usikkerhed, da EU vil gennemgå en række ændringer på grund af Storbritanniens Brexit. Endelig
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blev det bemærket, at Grønland ikke kunne blive selvstændigt medlem af EU, men ville blive en
del af Danmarks medlemskab.
Ved første behandlingen blev fra der fra Inuit Ataqatigiit fremsat et ændringsforslag:

"Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til EM201 7 at
fremlægge en redegørelse om Grønlands muligheder for øget samarbejde med EU agfara med
tilknytning til EU Redegørelsen skal indbefatte muligheder for øget samarbejde med
udgangspunkt i de eksisterende partnerskabsaftaler, letter ofintent, samarbejdet gennem OLr og
skal derudover pege på hvilke nye sagsområder samarbejdet kan udvides til ".
Forslagsstiller tilkendegav, at forslagsstiller helst havde set den oprindelige beslutningsforslag nød
fremme, men, at forslagsstiller var villig til at indgå i et kompromis, såfremt et enigt udvalg kunne
støtte ændringsforslaget.
På denne baggrund blev beslutningsforslaget sendt til udvalgsbehandling i Udenrigs- og
Sikkerhedspolitisk Udvalg.

Udvalgets behandling af forslagene
Udvalget tager de udmeldte holdninger ved forslagets førstebehandling til efterretning, og
konstaterer, at der ikke er flertal for forslaget i sin nuværende form.
Udvalget anerkender, at der med Brexit er skabt en usikkerhed, som stiller spørgsmålstegn ved,
hvorvidt det er muligt at gennemføre og omdele en meningsfyldt undersøgelse til FM2018.
Endelig konstatere udvalget, at Grønland allerede har et nært samarbejde med EU, herunder:
•

En rådsbeslutning om de oversøiske lande og territoriers associering til EU herunder
adgang til EU-programmer samt toldfrihedsaftale (kumulation) omkring specifikke
fiskeprodukter

•

En fiskeripartnerskabsaftale med tilhørende fiskeriprotokol

•

Letter of Intent - hensigtserklæring - på råstofområdet

Samarbejdet med EU er ikke altid gnidningsfrit, og her tænker udvalget på importforbuddet af
sælskind til EU, der trådte i kraft 2009, hvor der dog er indbygget en Inuit-undtagelse, der betyder
at sælskindsprodukter fra Grønland og andre inuit er fuldt ud lovlige i EU.
Udvalget finder det naturligt, at Grønland til stadighed overvejer om forholdet til EU, og udlandet
kan udvides og uddybes, da vi er en del af den globale verden.
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Udvalget forstår ændringsforslaget som en form for kompromis partierne, hvor det gode
samarbejde med EU, søges udbygget og videreudvikle s, uden det dog handler om et medlemskab
af EU.
Forslagets økonomiske konsekvenser
Forslagsstiller har estimeret de økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering vil belaste
Selvstyrets budget med omkring med 3- 4 årsværk til en samlet sum på 1,5 til 2 mio.kr., som det
forventes vil kunne hentes inden for de eksisterende rammer, eller indgår i forhandlingerne om
Finansloven for 2017.
Med hensyn til ændringsforslagets økonomiske konsekvenser er det udvalgets forventning, at
disse vil være langt mindre og kan afholdes inden for de eksisterende rammer, da det antages, at
Repræsentationen i Bruxelles og Udenrigsdirektoratet har den nødvendige viden og erfaring til at
gennemføre undersøgelsen.
Udvalgets indstillinger:
EM2016/S6
Et enigt udvalg indstiller forslaget til forkastelse.
Ændringsforslag til EM2016/S6
Et enigt udvalg indstiller ændringsforslaget til vedtagelse
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Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget overgive
forslagene til 2. behandling.

Mimi Karlsen

I

Vivian Motzfeldt

Justus Hansen
Næstformand
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ne; Kielsen
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Kalistat Lund
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