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– znaczenie dla finlandii

akcesja do unii europejskiej

Do przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych xx wieku finlandia 
znajdowała się w szczególnej sytuacji geopolitycznej. Gospodarczo i ustrojowo, 
a także politycznie należąc do państw demokratycznych zachodu, kulturowo – 
do grona państw nordyckich, funkcjonowała w szczególnych relacjach gospodar-
czych i geostrategicznych, wyznaczonych treścią postanowień układu z 6 kwiet-
nia 1948 r. o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej z zSRR1. Układ ten 
wymuszał na finlandii ograniczenia w jej polityce zagranicznej, w szczególno-
ści nieprzystępowanie do sojuszy politycznie przeciwstawnych wobec zSRR 
oraz zachowanie neutralności politycznej i wojskowej2. W 1992 r. traktat ten 
wypowiedziano, zawierając nowy traktat z Rosją3.

Rozpad związku Radzieckiego w 1991 r. oraz nieco wcześniejsze wydarze-
nia w Europie Środkowej w latach 1989–1990 stworzyły nową sytuację geopo-
lityczną również dla finlandii. W 1989 r. podjęła ona pierwszy krok w kierunku 
instytucjonalnej integracji z państwami Europy zachodniej, przystępując do sys-
temu Rady Europy. Wraz z innymi państwami Europy Środkowej poczyniła też 
starania w kierunku uzyskania bardziej zrównoważonej pozycji na arenie mię-
dzynarodowej. Pozostając państwem neutralnym o poprawnych relacjach z fe-
deracją Rosyjską (jako głównym sukcesorem zSRR), przystąpiła do programu 
(z udziałem państw NATO) „Partnerstwo dla pokoju”.

1 Por.: R. Allison, Finland’s Relations with the Soviet Union, 1944–84, New york 1985, s. 19 i n.
2 Por.: J. P. vloyantes, Silk Glove Hegemony: Finland – Soviet Relations 1944–1974. A Case 

Study of the Soft Sphere of Influence, Kent (Ohio) 1975.
3 J. Nevakivi, Od wojny kontynuacyjnej do dnia dzisiejszego, 1944–1999, w: O. Jussila, 

S. Hentilä, J. Nevakivi, Historia polityczna Finlandii 1809–1999, Kraków 2001, s. 369.
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Rząd finlandii, działający wówczas pod przewodnictwem premiera Esko 
Aho (z Partii Centrum), w ślad za Szwecją (wniosek z 1991 r.) 18 marca 1992 r. 
złożył władzom Unii Europejskiej prośbę o przyjęcie w poczet tej formacji. Ne-
gocjacje na temat warunków akcesji rozpoczęły się 1 lutego 1993 r.; ze strony 
finlandii głównym negocjatorem był minister handlu zagranicznego, Pertti Sa-
lolainen.

W finlandii rozpoczęła się ożywiona debata publiczna na temat celowości 
przystąpienia do Unii oraz warunków akcesji. Przedsiębiorcy, mieszkańcy miast 
oraz administracja rządowa wspierali ideę akcesji. Stanowisko pełne wstrze-
mięźliwości, a nawet sprzeciwu przejawiali farmerzy, obawiając się konkurencji 
ze strony producentów rolnych z państw o korzystniejszych warunkach klima-
tycznych. zwolennicy Unii uformowali w listopadzie 1993 r. Europejski Ruch 
w finlandii, natomiast przeciwnicy integracji zgrupowali się jako Alternatywa 
dla UE.

O przystąpieniu do Unii Europejskiej rozstrzygnęło referendum ogólnona-
rodowe, które odbyło się 16 października 1994 r.4 W referendum wzięło udział 
74% uprawnionych obywateli finlandii. za akcesją oddano 56,9% głosów; prze-
ciw przystąpieniu do Unii głosowało 43,1% i biorących udział w referendum.

Po zaakceptowaniu decyzji referendalnej przez fińską Eduskuntę proces akce-
sji przebiegał bezkolizyjnie; 1 stycznia 1995 r. finlandia (po Szwecji i przed Au-
strią) stała się czternastym państwem członkowskim Unii Europejskiej. W 1998 r. 
finlandia spełniła rygorystyczne wymogi w sferze gospodarczej i finansowej, co 
pozwoliło jej przystąpić do Europejskiej Unii Monetarnej, w drugiej połowie 
1999 r. zaś przejęła (na okres 6 miesięcy) prezydencję w Unii Europejskiej (przy-
gotowując między innymi posiedzenie Rady Europejskiej w Tampere, które pod-
jęło decyzje w sprawie opracowania projektu Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej). Na konferencji przywódców państw Unii w Helsinkach w grudniu 
1999 r. zapadła też decyzja o przyjęciu 2003 r. jako roku gotowości Unii na przy-
jęcie nowych członków: państw nadbałtyckich (Litwy, łotwy, Estonii), państw 
Europy Środkowej oraz Rumunii, Bułgarii oraz Malty.

akcesja do unii a nowe instytucje rządowo-administracyjne

Przystąpienie do Unii Europejskiej skutkowało powstaniem nowych insty-
tucji ustrojowych, odpowiedzialnych za kontakty finlandii z Unią Europejską. 
Wskazać należy zwłaszcza na rządowy Komitet Spraw Unii Europejskiej, Ko-
mitet ds. Unii Europejskiej oraz 37 podkomitetów współdziałających z poszcze-
gólnymi ministerstwami.

Rządowy Komitet Spraw Unii Europejskiej jest formą posiedzeń członków 
rządu (lub ich zastępców), pod przewodnictwem premiera. Posiedzenia te, od-

4 Było to pierwsze referendum w finlandii od 1932 r.
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bywane cotygodniowo (zwykle w piątek w godzinach rannych), poświęcane są 
ustaleniu priorytetów rządu fińskiego w kontaktach z organami Unii Europejskiej 
oraz formułowaniu stanowiska rządu finlandii wobec zamiarów i przedsięwzięć 
organów decyzyjnych Unii.

Komitet ds. Unii Europejskiej jest organem mediacyjnym i opiniodawczym 
w zakresie koordynowania polityki finlandii w kontaktach z Unią Europejską. 
Na jego forum uzgadniane są inicjatywy finlandii wobec Unii wymagające ko-
ordynacji międzyministerialnej. Komitet ten zajmuje stanowisko wobec sporów 
sądowych przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (w sprawach z udzia-
łem finlandii) oraz opiniuje kandydatury obywateli finlandzkich delegowanych 
do prac w organach Unii Europejskiej.

W pracach Komitetu, którym przewodniczy Sekretarz Stanu ds. Unii Euro-
pejskiej biorą udział przedstawiciele Kancelarii Premiera, Kancelarii Prezydenta, 
Kanclerza Sprawiedliwości, Banku finlandii oraz rządu autonomicznego Wysp 
Alandzkich (w sprawach dotyczących tychże Wysp). Poszczególni ministrowie 
reprezentowani są przez swych stałych przedstawicieli.

Prace Komitetu ds. Unii Europejskiej wspiera 37 sektorowych podkomitetów, 
angażujących personel służby cywilnej i ekspertów. Podkomitety mogą działać 
w składzie węższym (obejmującym urzędników ministerstwa właściwego dla 
zakresu działania danego podkomitetu, przedstawicieli personelu ministerstw 
współpracujących oraz odpowiednich urzędów centralnych) lub poszerzonym 
(obejmującym nadto przedstawicieli grup interesu i zainteresowanych organiza-
cji). W każdym z podkomitetów uczestniczy reprezentant rządowego Sekretaria-
tu ds. Unii Europejskiej oraz przedstawiciel władz Wysp Alandzkich.

Sprawami bieżących kontaktów rządu i administracji rządowej finlandii 
z organami Unii Europejskiej zajmuje się od stycznia 2000 r. Sekretariat Rządu 
ds. Unii Europejskiej, pozostający w bezpośrednim kontakcie ze Stałym Przed-
stawicielstwem finlandii przy Unii Europejskiej. Sekretariat podlega bezpośred-
nio premierowi rządu finlandii5.

Po okresie sporów wewnętrznych i wahań (widocznych choćby w trakcie 
wyborów do Parlamentu Europejskiego w 1999 r., kiedy frekwencja wyniosła 
jedynie 31,1%) większość mieszkańców finlandii zdaje się akceptować akcesję 
do Unii. Intensywny i terminowo realizowany system dopłat dla rolników (przy 
postępującej koncentracji gospodarstw), zróżnicowanie subsydiów w zależności 
od położenia farm (do 62º szerokości geograficznej i poza tą szerokością), sta-
bilizacja euro i wzrost eksportu (przy likwidacji barier) na rynki innych państw 
unijnych, wreszcie – przyspieszona modernizacja i wzrost gospodarczy (po wyj-
ściu z recesji pierwszej połowy lat dziewięćdziesiatych xx w.6) owocuje posze-

5 Por.: Handling of EU Affairs in Finland, w: Valtioneuvosto, http://www.valtineuvosto.fi/eu/
suomi-ja-eu/asioiden-kasittely/en.jsp (dostęp: 22.05.2010).

6 J. Nevakivi, Od wojny, s. 375.
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rzaniem pola akceptacji. Stanowi to fundament dla pozytywnych rokowań dla 
dalszej, pogłębionej integracji finlandii z państwami Wspólnot Europejskich.

Wymiar północny, polityka spójności a rozwój północnej finlandii

Wkrótce po akcesji do Unii finlandia podjęła inicjatywę „dopełnienia” po-
lityki unijnej o nowe przedsięwzięcia określone mianem Wymiaru Północnego. 
zapowiedź tej inicjatywy mieściły dwa przemówienia fińskich polityków, oba 
wygłoszone na estońskim uniwersytecie w Tartu 15 marca 1994 r. – premiera 
Esko Aho i 1 czerwca 1994 r. – prezydenta finlandii, Martti Ahtisaari7. formalną 
propozycję zgłosił ówczesny premier finlandii, Paavo Lipponen wiosną 1999 r. 
w liście do przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jaquesa Santera. Propo-
zycja ta została poddana konkretyzacji na konferencji Rady Regionu Morza 
Barentsa w Rovaniemi (we wrześniu 1997 r.)8. Istotną cechą propozycji był jej 
pragmatyzm, wyrażający się sugestią oparcia działań Unii w Europie Północnej 
na dotychczasowych instytucjach współpracy regionalnej, bez potrzeby tworze-
nia nowych struktur, a nadto – założenie wyrównywania różnic infrastruktural-
nych w myśl idei spójności obszarów Unii.

Koncepcja Wymiaru Północnego miała w założeniu eksponować specyfikę 
potrzeb rozwojowych terytoriów Europy Północnej. Obszar ten, w myśl propo-
zycji fińskich, obejmował szersze spektrum niż terytoria nowych państw unij-
nych: Szwecji oraz finlandii. Rozciągał się na tereny od wybrzeży Bałtyku po 
Morze Barentsa oraz od Islandii po terytoria północno-zachodniej Rosji. Obej-
mował zarówno obszary finlandii, Szwecji i Norwegii, jak i państw postradziec-
kiej „Pri-Bałtiki” (Estonię, łotwę i Litwę) oraz północno-wschodnią Polskę 
i Obwód Kaliningradzki. Wspólną cechą tych obszarów pozostawały utrudnione 
warunki klimatyczne i infrastrukturalne rozwoju gospodarczego, w tym dla rol-
nictwa i transportu oraz występujące zapóźnienia i nierównomierności rozwoju 
ekonomicznego (zniszczone środowisko naturalne, różnice w sieci dróg, połą-
czeń telekomunikacyjnych i infrastruktury transportu, utrudnienia klimatyczne 
w budownictwie i żegludze).

Wymiar Północny sięgał poza granice Unii Europejskiej i jej północnych 
państw członkowskich (Danii, a od 1995 r. – Szwecji i finlandii). Obejmował – 
w momencie wystąpienia z koncepcją przez jej fińskich adherentów – państwa 
dopiero kandydujące do UE (stowarzyszone): Estonię, łotwę i Litwę oraz Pol-
skę, a także państwa pozaunijne: – jednej strony – Norwegię i Islandię, z drugiej 
– federację Rosyjską. W polu dyskusji pozostaje kwestia, w jakiej mierze fińscy 
projektodawcy traktowali tę koncepcję jako narzędzie znalezienia nowego miej-

7 Por.: H. Ojanen, How to Customise Your Union. Finland and Northern Dimension of the EU, 
w: The Northern Dimensions: Fuel for the EU, Kauhava 2011, s. 15.

8 Dynamic Aspects of the Northern Dimension, red. H. Haukkala, Turku 1999, s. 11–12. 
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sca dla swego państwa w strukturach Unii – w rodzaju swoistego „pomostu” 
między państwami unijnymi a Rosją, w jakim natomiast wymiarze jako spo-
sób na głębsze zaangażowanie Unii w kompleksowe rozwiązywanie problemów 
gospodarczych i społecznych dalekiej północy europejskiej (w tym: terytoriów 
samej finlandii i Szwecji).

Wymiar Północny mieści w sobie cztery regiony: Arktyczny, Nordycki, Mo-
rza Bałtyckiego oraz Morza Barentsa. Obejmuje obszar blisko 3 mln km29 za-
mieszkały przez około 60 mln mieszkańców; dalsze 40 mln żyje na terenach 
bezpośrednio powiązanych gospodarczo z obszarami objętymi „Wymiarem Pół-
nocnym” polityki unijnej. Partnerami w sferze Wymiaru Północnego pozostają: 
Unia Europejska, Norwegia, Islandia oraz Rosja.

Warto podkreślić, że po początkowych wahaniach (zwłaszcza na Litwie), 
spowodowanych fińskim aktywizmem w eksponowaniu Wymiaru Północnego 
polityki unijnej (a wynikającej głównie z obaw przed zmarginalizowaniem roli 
państw nadbałtyckich), Estonia i łotwa, a za nimi – Litwa odniosły się przychyl-
nie do Wymiaru Północnego polityki unijnej. Również Polska wyraziła zaintere-
sowanie projektem i chęć partycypacji w jego urzeczywistnianiu (wskazując za-
razem osiem obszarów pożądanej współpracy: ochronę środowiska, energetykę, 
transport i komunikację, wymianę handlową, współpracę regionalną i przygra-
niczną, badania naukowe, ochronę zdrowia oraz walkę ze zorganizowaną prze-
stępczością)9. znamienna była przychylność Rosji wobec propozycji fińskiej. 
zainteresowanie projektem wyraził były minister spraw zagranicznych federacji 
Rosyjskiej, a następnie premier – Jewgienij Primakow podczas wizyty w Helsin-
kach w 1998 r. Co więcej, w pewnym porozumieniu z Litwą, Rosja przedstawiła 
w 1998 r. propozycję włączenia w projekt Wymiaru Północnego Obwodu Kali-
nigradzkiego, widząc w nim sui generis enklawę rosyjską w obrębie terytorium 
Unii Europejskiej. W maju 2000 r. uzgodniono udział Rosji w przygotowaniu 
projektu Wymiaru10 (wraz z Obwodem Kaliningradzkim).

Objęcie przez finlandię prezydencji w Unii Europejskiej (w drugiej połowie 
1999 r.) stanowiło dobrą okazję do eksponowania Wymiaru Północnego na fo-
rach UE. W czerwcu 2000 r. „szczyt” Unii w feirze podjął decyzję o przyjęciu 
„planu działań” w tym zakresie.

Oryginalna propozycja fińska z 1997 r. obejmowała sugestie inwestycyjne 
i modernizacyjne w sześciu sektorach gospodarczych: energetyce, energetyce 
jądrowej, transporcie, górnictwie (w tym naftowym i gazowym), leśnictwie oraz 
w sferze ochrony środowiska. Nadal utrzymywały się natomiast różnice w po-

9 Por.: oficjalny dokument MSz RP: Poland’s Position on the Northern Dimension of the 
European Union, www.ndphs.org.

10 Por.: Joint Statement by the President of the European Council, A. Guterres Assisted by the 
Secretary General of the Council / High Representative for Foreign and Security Policy of the 
EU J. Solana, the President of the European Communities R. Prodi, the President of the Russian 
Federation, V. V. Putin, Moskwa, 20 maja 2000.
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strzeganiu zasięgu Wymiaru Północnego; Rada Europejska i Komisja skłonne były 
traktować Wymiar jako polityczną koncepcję polityki unijnej wobec Europy Pół-
nocnej, w Parlamencie Europejskim podkreślano natomiast – w pierwszym rzędzie 
– regionalne znaczenie Wymiaru11. W wyniku prac unijnych program Wymiaru 
Północnego stał się bardziej kompleksowy; uległ – w stosunku do pierwotnej pro-
pozycji fińskiej – wzbogaceniu o edukację, rozwój zasobów ludzkich, politykę so-
cjalną i zdrowotną, współpracę regionalną i handel oraz o zwalczanie przestępczo-
ści (wychodząc poza opłotki gospodarki)12. Jednocześnie dla realizacji poszerzonej 
koncepcji Wymiaru postanowiono spożytkować dotychczasowe instytucje i formy 
współpracy: Radę Państw Morza Bałtyckiego, Komisję ds. Ochrony Morza Bałtyc-
kiego, Bałtycką Agendę 21, Porozumienie o współpracy i partnerstwie z Rosją13, 
Radę Regionu Euroarktycznego Morza Barentsa, Radę Arktyczną – bez kreowania 
nowych instytucji. Komisja Europejska przyjęła też, że przy realizacji Wymiaru 
należy angażować fundusze z programów: PHARE, TACIS i INTERREG (oraz 
ich późniejszych odpowiedników), przypisane poszczególnym państwom unijnym 
i stowarzyszonym. W grudniu 1999 r. Rada Europejska zleciła – na koniec prezy-
dencji fińskiej – opracowanie przez Komisję Europejską „Planu działań wymiaru 
północnego”. Plan ten został przyjęty 13 czerwca 2000 r. na posiedzeniu Unii Eu-
ropejskiej w feira14. W części horyzontalnej identyfikował on główne wyzwania 
stojące przed terytoriami Europy Północnej. W części operacyjnej określił kierunki 
i cele działania na lata 2000–2003.

Problemem wartym rozważenia jest motywacja inicjatyw finlandii. W po-
równaniu z innymi państwami nordyckimi, należącymi do UE, politykę finlandii 
wobec Unii cechował od początku aktywizm, zwłaszcza w porównaniu z pełną 
rezerwy Szwecją oraz selektywnie traktującą inicjatywy europejskie Danią. Do-
strzec w tym należy pogłos uprzednio prowadzonej fińskiej polityki „aktywnej 
neutralności”, jak również realne zainteresowania rozwijającej się gospodarki fiń-
skiej harmonijnym zagospodarowaniem dalekiej Północy w ramach komplekso-
wej akcji wielu państw i z pomocą gospodarek innych państw unijnych. Władze 
fińskie chciały zarazem, od samego początku, zaktywizować politykę regional-
ną Unii w tym obszarze, zapobiegając pogłębianiu się różnic infrastrukturalnych 
i zwracając uwagę na celowość wykorzystania zasobów Północy (bogactw natu-
ralnych: rud żelaza, boksytu, fosforu, kobaltu, niklu, zasobów leśnych i produktów 

11 A Northern Dimension for the Policies of the Union: An Inventory and Current Activities, 
European Commission Working Documentof the Commission Service, Brussels 1998. Por.: A. Ma-
zur-Barańska, „Wymiar północny” Unii Europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe” 2000, nr 2.

12 Por.: oficjalny dokument Komisji Europejskiej: Implementation of a Northern Dimension 
for the Policies of the European Union. Council Conclusions, May 31,1999.

13 Por.: A Northern Dimension for the Policies of the Union: Current and Future Activities 
(przemówienie komisarza europejskiego, Chrisa Pattena, 12 listopada 1999 r.).

14 Por.: dokument: Action Plan for the Northern Dimension in the External and Cross-Border 
Policies of the European Union, 2000–2003.
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mórz arktycznych) oraz na celowość wciągnięcia do współpracy państw pozaunij-
nych: Norwegii, Islandii, a przede wszystkim – Rosji. Element stabilizacji stosun-
ków politycznych w tym regionie postrzegany był przede wszystkim jako funkcja 
współdziałania w sferze realizacji wspólnych przedsięwzięć infrastrukturalnych 
i gospodarczych oraz wymiany handlowej. Podobnie postrzegały tę kwestię inne 
państwa Unii, w tym także odległe (jak Grecja, Włochy czy Portugalia)15.

Ważnym elementem Wymiaru Północnego jest niwelowanie różnic w rozwo-
ju gospodarczo-społecznym i poziomie infrastruktury przygranicznych rejonów 
Unii Europejskiej, zwłaszcza wzdłuż granicy fińsko-rosyjskiej. Kontrasty na 
tym obszarze należą do najwyraźniejszych w Europie16. Nie jest to zadanie łatwe 
operacyjnie w warunkach, gdy unijne fundusze pomocowe mogą być kierowane 
tylko do regionów wchodzących w skład terytorium Unii, największe zaś zapóź-
nienia infrastrukturalne dotyczą terytoriów Rosji. Oznacza to ograniczenie szans 
na równomierne niwelowanie występujących zróżnicowań, jakkolwiek sam fakt 
współdziałania może stwarzać dodatkowe impulsy dla inwestowania w rozwój 
również po rosyjskiej stronie granicy. Przychylność dla takiej polityki po stronie 
byłego zSRR (a następnie Rosji) datować należy co najmniej od przemówienia 
Michaiła Gorbaczowa w Murmańsku w 1987 r., gdzie zadeklarowana została 
wola przekształcenia Arktyki w region pokojowej współpracy między państwa-
mi tego regionu przynależnymi do różnych organizacji i systemów ustrojowych. 
Przemówienie to oznaczało odwrót od polityki zimnowojennej na obszarach 
okalających Ocean Lodowaty Północny i otwarcie perspektyw dla pokojowego 
współdziałania dla rozwoju obszarów Arktyki. Pośrednio utwierdzało kierunek 
wytyczony przez inicjatywy finlandii.

W zakresie polityki spójności podstawowym zagadnieniem stało się zapobie-
ganie postępującemu wyludnianiu się terytoriów północnych finlandii, Szwecji 
oraz pozaunijnej Norwegii, a nadto – stopniowe wyrównywanie opóźnień infra-
strukturalnych. Elementem realizowanego w tym zakresie programu INTERREG 
Iv jest program Sapmi skierowany na wspieranie rozwoju i kultury społeczności 
lapońskich.

Wybrane aspekty realizacji programów Wymiaru północnego  
i polityki arktycznej unii

Do połowy lat dziewięćdziesiątych xx wieku Unia Europejska nie przejawia-
ła większego zainteresowania terytoriami Europy Północnej. Jej inicjatywy w tym 
obszarze miały charakter selektywny i doraźny. Przykładowo w 1992 r. Komisja 
Europejska współtworzyła Radę Morza Bałtyckiego, w 1993 r. zaś znalazła się 

15 Por.: opracowanie: Finnish Committee for the Northern Dimension, Helsinki 1998 (no 6); 
por. też: R. M. Czarny, Szwecja w Unii Europejskiej, Kielce 2002, s. 118–121.

16 Northern Dimension. Sectors, Projects and Financing Requirements, red. The Finnish Mi-
nistry of Foreign affairs, april 1998.
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w gronie inicjatorów Rady Euroarktycznego Regionu Morza Barentsa. Uchyliła się 
natomiast od udziału w utworzonej w 1996 r. Radzie Arktycznej17. Po rozszerzeniu 
o Szwecję i finlandię (w 1995 r.) Unia z konieczności musiała objąć zainteresowa-
niem obszary dalekiej północy; stały się one kresami północnymi jej terytorium.

Specyfika warunków geograficznych, klimatycznych i środowiskowych na 
terenach północnej finlandii i Szwecji determinowała konieczność podjęcia 
wyjątkowych przedsięwzięć w odniesieniu do tych obszarów. Było to niezbęd-
ne przede wszystkim w zakresie polityki rolnej. Koszty produkcji rolniczej 
w tych rejonach były zdecydowanie wyższe niż przeciętne w UE. W tej sytu-
acji Unia musiała wyrazić zgodę na uzupełnienie standardowych instrumentów 
unijnej polityki rolnej o tak zwaną pomoc nordycką w formie długoterminowej 
pomocy krajowej dla osób prowadzących działalność rolniczą na obszarze po-
wyżej 62° oraz 59° szerokości geograficznej północnej. złagodzono również 
standardy weterynaryjne uboju, honorując zwyczaje ich hodowców, tj. Lapoń-
czyków.

W zakresie polityki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju jeszcze 
przed uzyskaniem formalnego członkostwa w Unii Szwecja zrealizowała w ra-
mach programu „LIfE” 81 projektów regionalnych za kwotę 73,6 mln euro, 
finlandia zaś – 100 projektów dofinansowanych przez Unię Europejską kwotą 
64,8 mln euro18. Działania ochronne objęły faunę i florę północnych terytoriów 
finlandii i Szwecji. Terytoria arktyczne finlandii i Szwecji zostały objęte pro-
gramem ochrony środowiska biologicznego „Natura 2000”, w tym tak zwanymi 
Dyrektywą Siedliskową i Dyrektywą Ptasią, dotyczącymi ochrony siedlisk przy-
rodniczych oraz gatunków fauny uznanych za unikalne i zagrożone wyginięciem. 
Obszary „Natura 2000” zajęły blisko 15% terytorium finlandii (1860 miejsc) 
oraz zbliżoną procentowo część terytorium Szwecji (prawie 4000 miejsc).

Osobnym kierunkiem działalności finansowanej przez Unię Europejską są 
badania naukowe środowiska geograficznego, klimatu oraz bogactw naturalnych 
obszaru Arktyki. Objęły one ponad sześćdziesiąt programów naukowych finan-
sowanych całkowicie lub częściowo ze środków unijnych. łączny koszt tych ba-
dań sięgnął blisko 200 mld euro19. Wpływ warunków klimatycznych Arktyki na 
klimat Europy i Ameryki Północnej oraz skutki zmian klimatycznych i potrzeba 
przeciwdziałania niektórym z nich czynią badania nad klimatem i środowiskiem 
geograficznym Arktyki realnie użytecznymi i uzasadnionymi20. dotyczy to 
w pierwszej kolejności państw „bliskiego sąsiedztwa”, a więc także finlandii.

17 M. łuszczuk, Obszary arktyczne w działalności Unii Europejskiej, „Nowa Europa” 2010, 
nr 19, s. 158.

18 LIFE by country. European Commission. DG Environment – LIFE unit. 22.06.2009, s. 60.
19 Polar Environment and Climate.The Challenges, European Commission, Environment di-

rectorate. Climate Change and Environmental Risks Unit, Brussels 2007.
20 Por.: Ch. P. Persson, Referat, w: Materiały z seminarium „Wymiar północny Unii Europej-

skiej”, 12.10.2001, „Raporty i Analizy” 2002, nr 1, s. 10.
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Kwestia zagospodarowania terytoriów arktycznych stanowi istotny element 
polityki zewnętrznej Unii Europejskiej. Podstawowe znaczenie mają w tym za-
kresie relacje z federacją Rosyjską, ze Stanami zjednoczonymi i Kanadą oraz 
z nienależącymi do UE państwami nordyckimi: Norwegią i Islandią. Umowa 
o partnerstwie i współpracy, zawarta między Unią Europejską a Rosją w 1994 r., 
nie ustanowiła żadnych kierunkowych reguł współdziałania w zagospodarowa-
niu terenów arktycznych. Rosja niechętnie przyjmuje propozycje badań zasobów 
naturalnych na obszarach Arktyki, koncentrując uwagę na badaniach własnych 
terytoriów oraz szelfu kontynentalnego. Nie usuwa to zainteresowania państw 
Unii wynikami tych badań, zwłaszcza w kontekście rosnących potrzeb energe-
tycznych państw „starej” Unii. zainteresowania te utrzymują się przez ostatnie 
dekady21, czego dowodem są ustalenia „szczytu” Unia–Rosja w Chabarowsku 
w maju 2009 r.

Stosunkowo słabiej rysują się relacje między Unią a Stanami zjednoczony-
mi i Kanadą jako partnerami w polityce wobec Arktyki. Jednym z nielicznych 
wspólnych przedsięwzięć jest program „Arctic Transform” dotyczący dostoso-
wania polityki morskiej w obszarze Arktyki do zmian klimatycznych. Wyda-
je się, że priorytety podejścia Unii i państw Ameryki Północnej, a zwłaszcza 
Stanów zjednoczonych do zagospodarowania Arktyki są relatywnie rozbieżne, 
wymiar zainteresowania zaś Stanów zjednoczonych ograniczony zasadniczo do 
obszarów okalających Alaskę. Ogranicza to perspektywę włączenia do fińskich 
(skandynawskich) koncepcji polityki arktycznej Stanów zjednoczonych, a także 
w pewnym stopniu Kanady. Tym niemniej uwaga, jaką przywiązuje Kanada do 
rozwoju swych terytoriów arktycznych (w ramach strategii „Our North, Our Heri-
tage, Our future”), stwarza widoki na aktywniejsze współdziałanie (mimo sporów 
o granice kanadyjskich wód terytorialnych oraz kwestii połowowych)22. Z punktu 
widzenia finlandii są to kwestie relatywnie odległe jej bezpośrednim zaintereso-
waniom i słabiej angażujace dyplomację i kręgi gospodarcze finlandii.

Intensywna współpraca w realizacji programów Wymiaru Północnego oraz 
całokształtu polityki arktycznej Unii występuje natomiast w odniesieniu do 
dwóch „pozaunijnych” państw nordyckich: Norwegii oraz Islandii (wchodzą-
cych od 1994 r. do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Szczególnie istotne 
dla współpracy pozostają sfery: ochrony zasobów morza, eksploatacji bogactw 
mineralnych na terytoriach arktycznych, badań klimatycznych, polityki mor-
skiej, ochrony środowiska naturalnego23.

Szczególną pozycję zajmuje tu – zwłaszcza w ostatnim okresie – Islandia, 
która w lipcu 2009 r. złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Toczą-
ce się negocjacje zbliżają Islandię do Unii Europejskiej, mimo wielu różnic inte-

21 M. łuszczuk, Obszary arktyczne, s. 179.
22 Ibidem, s. 169–170.
23 Por.: Northern Periphery Programe. Operational Programme, www.northernperiphery.eu, 

2007–2013.
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resów (na przykład w sferze ochrony zasobów morza i rybołówstwa oraz kwestii 
finansowych pogrążonej w kryzysie Islandii). Przyszłe członkostwo Islandii (za-
kończenie negocjacji kalkulowane jest na 2011 r.) wyznaczy niewątpliwie nowy 
azymut polityce arktycznej Unii Europejskiej i zmusi do zwiększonego zaintere-
sowania regionem arktycznym.

Norwegia jako aktywny uczestnik polityki Wymiaru Północnego oraz pań-
stwo korzystające z członkostwa w Euroarktycznej Radzie Morza Barentsa bierze 
aktywny udział w realizacji polityki arktycznej Unii. Stanowisko Norwegii nace-
chowane jest jednak pewną wstrzemięźliwością. Stanowi to po części pokłosie 
nieudanych (dwukrotnie) starań o członkostwo w Unii przerwanych niekorzyst-
nymi wynikami referendum. Niezależnie od samodzielnych wysiłków Norwegii 
(korzystającej ze względnej zasobności funduszy płynących z wydobycia i eks-
portu ropy i gazu ziemnego) pożądane stanie się nawiązanie szerszej współpracy 
międzynarodowej w zakresie eksploatacji bogactw energetycznych, ochrony za-
sobów morza oraz ochrony środowiska i badań klimatycznych. Doświadczenia 
norweskie mogą okazać się szczególnie przydatne dla kompleksowego podejścia 
w zarządzaniu ekosystemem mórz arktycznych. Doświadczenie to zostało już 
zresztą wykorzystane24. Nie usuwa to występujących rozbieżności interesów: 
dotyczą one obszaru jurysdykcji Norwegii wokół Spitsbergenu (Svåbaldu) oraz 
kwestii połowów fok i wielorybów na wodach północnych25.

Wiodącym dla Unii Europejskiej problemem w jej polityce wobec Arktyki 
wydaje się być zagadnienie niwelowania niekorzystnych skutków zmian kli-
matycznych w rejonie bieguna północnego. Dotyczy to całej Europy i Ameryki 
Północnej, ale w pierwszym rzędzie państw bezpośrednio sąsiadujących z Ark-
tyką, w tym finlandii. Na drugim miejscu trzeba sytuować kwestię eksploata-
cji bogactw naturalnych regionu na obszarach arktycznych, w tym podwodnych 
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, a także złóż metali rzadkich. Kolejnym 
zagadnieniem do rozwiązania jest wytyczenie nowych szlaków transportowych 
oraz eksploatacja zasobów morskich (oceanicznych). W polu zainteresowań po-
zostaje nadal zadanie ochrony środowiska naturalnego oraz zasobów unikalnej 
fauny i flory. W tym zakresie istotna staje się potrzeba prowadzenia zintegro-
wanej polityki morskiej obejmującej: rybołówstwo, transport morski, ochronę 
środowiska, eksploatację złóż podwodnych oraz badania naukowe nad zmianami 
klimatu i środowiska geograficznego Północy.

24 Dotyczy to pomocy norweskiej w przygotowaniu dwóch dyrektyw unijnych: w sprawie 
strategii morskiej oraz zintegrowanej polityki morskiej. Dalsze korzystanie z tych doświadczeń 
może okazać się owocne, a nawet – konieczne.

25 Por.: T. Pedersen, The Svalbard Continental Shelf Controversy: Legal Disputes and Politi-
cal Rivalries, „Ocean Development@International Law” 2006, nr 37(3), s. 339 i n.



61Wymiar północny W polityce unii europeJskieJ

kwestia zagospodarowania arktyki, interesy państw północnych  
a polityka unii europejskiej. krąg „bałtycki” i krąg „arktyczny”  
w ramach Wymiaru północnego z fińskiej perspektywy zainteresowań

Badania naukowe, przeprowadzone między innymi w ramach Iv Międzyna-
rodowego Roku Polarnego, sugerują, że na skutek zmian klimatycznych i glo-
balnego ocieplenia (także w rejonie Oceanu Arktycznego) w latach 2013–2015 
otworzy się możliwość żeglugi z portów Europy na Pacyfik drogą północną 
wzdłuż wybrzeży kanadyjskich (co skróci w porównaniu z trasą przez Kanał 
Panamski długość trasy o około 7 tys. km) oraz z Europy do Azji Wschodniej 
wzdłuż wybrzeży rosyjskich (przy skrócie drogi o około 40%). Rozwój nowych 
technik wydobywczych (rozwiniętych zwłaszcza w Norwegii oraz w Wielkiej 
Brytanii) pozwoli na eksploatację bogactw mineralnych Arktyki (rud metali, dia-
mentów, ropy naftowej i gazu ziemnego). Szacuje się, że około 1/4 nieodkrytych 
i nieeksplorowanych zasobów tych surowców zalega na obszarach arktycznych 
oraz pod dnem wód arktyki26.

Po wejściu w życie w 1994 r. Konwencji o prawie morza (nieratyfikowanej 
między innymi przez Stany zjednoczone) udało się opracować zasady podzia-
łu obszarów morskich (oceanicznych), przypisanych poszczególnym państwom 
graniczącym z Arktyką: Danii (z uwagi na jej zwierzchnictwo nad Grenlandią), 
Norwegii, Rosji, Kanady i Stanów zjednoczonych (ze względu na przynależność 
Alaski). Poza podziałem pozostały finlandia i Szwecja. zgodnie z konwencją 
państwa graniczące z wodami Arktyki uzyskały prawo do ustanowienia dwustu-
milowych wyłącznych stref ekonomicznych oraz prawa do szelfu kontynentalne-
go poza strefami ekonomicznymi27 pod warunkiem uzasadnienia swych roszczeń 
przed Komisją Szelfu Kontynentalnego ONz. Strefa ekonomiczna obejmowała 
prawo do eksploatacji żywych i mineralnych zasobów morza. Mogła być powięk-
szona do 350 mil morskich (638 km) pod warunkiem wykazania przez państwo 
przybrzeżne, że podmorska płyta kontynentalna jest naturalnym przedłużeniem 
terytorium danego państwa. Jako pierwsza roszczenia wynikające z konwencji 
zgłosiła – już w 2001 r. – Rosja. Komisja Szelfu Kontynentalnego nie uznała 
wówczas roszczeń federacji za wystarczająco udokumentowane. Po dodatko-
wych badaniach Rosja ponowiła starania w 2007 r., twierdząc przy tym, że pod-
wodny łańcuch górski pod Oceanem Arktycznym (tak zwany grzbiet łomono-
sowa) stanowi przedłużenie syberyjskiego szelfu kontynentalnego. Roszczenia 
rosyjskie spotkały się z kontrroszczeniami Danii, Kanady oraz Stanów zjedno-
czonych zgłaszających analogicznie uzasadniane postulaty. Jedynie Norwegia, 
zajęta (toczonymi od blisko czterdziestu lat) rokowaniami z Rosją o wyznacze-

26 Por.: R. Tarnogórski, Roszczenia do Arktyki – aspekty polityczne i prawne, „Biuletyn PISM” 
2009, nr 21 (553), s. 1.

27 Państwa przybrzeżne mogły eksploatować zasoby morza i konstruować służące do tego 
urządzenia w obszarze szelfu kontynentalnego.
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nie arktycznej granicy norwesko-rosyjskiej i licząca na współpracę w technicz-
nym zagospodarowaniu wód północnych, zachowała w tym zakresie znaczną 
wstrzemięźliwość. Ułatwiło to zawarcie kompromisu norwesko-rosyjskiego; we 
wrześniu 2010 r. doszło ostatecznie do rozgraniczenia spornych 175 000 km2 
arktycznego pogranicza norwesko-rosyjskiego. Niezrażona kontrakcjami Duń-
czyków, Kanadyjczyków i Amerykanów Rosja umieściła (2 sierpnia 2007 r.) fla-
gę swego państwa na biegunie północnym symbolizującą rosyjskie roszczenia 
nad terenami okołobiegunowymi.

Postanowienia Konwencji o prawie morza i idące w ślad za nią inicjatywy 
państw przybrzeżnych Oceanu Arktycznego nie ułatwiły Unii prowadzenia po-
lityki w jej Wymiarze Północnym. Do pewnego stopnia zmarginalizowały też 
aspiracje finlandii, Szwecji oraz postradzieckich państw bałtyckich, gdyż uwaga 
UE i jej głównych państw skupiła się na rejonach okalających Ocean Arktyczny 
(Lodowaty Północny) i Morze Barentsa. Pewne komplikacje wynikły również 
w związku z nasileniem się napięć politycznych (a nawet militarnych) między 
państwami NATO (z których większość to zarazem państwa członkowskie Unii 
Europejskiej) a tradycyjnie neutralną finlandią i Szwecją, spowodowanych ry-
walizacją o wpływy gospodarcze w regionie. Dotknęło to szczególnie finlandii, 
usiłującej (z pewnym powodzeniem) zachować dobre relacje z Rosją oraz od-
grywać rolę katalizatora kontaktów i aktywnego pośrednika między państwami 
zachodnimi (i Unią) a federacją Rosyjską.

Unia Europejska również po akcesji Polski i państw nadbałtyckich zacho-
wała zainteresowanie rejonem arktycznym i obszarami „Wymiaru Północnego”. 
Podtrzymała pogląd, że obszar jej polityki arktycznej obejmuje terytoria państw 
członkowskich: finlandii, Szwecji i Danii (Grenlandii), państw nadbałtyckich, 
a także Polski oraz Norwegii i Rosji28. Stanowisko to poparł 26 listopada 2008 r. 
minister spraw zagranicznych Norwegii, Jonas Gahr Støre. Komisja Europejska 
przypomniała zarazem, że poza obszarami pozostającymi pod jurysdykcją po-
szczególnych państw północnych mieszczą się ogólnie dostępne terytoria morza 
pełnego (otwartego) oraz obszar dna morskiego pod zarządem Międzynarodowej 
Organizacji Dna Morskiego.

zaktywizowanie polityki północnej Unii Europejskiej (a w jej ramach: poli-
tyki finlandii) wydaje się wynikać z dwóch zasadniczych przesłanek. Po pierw-
sze – generuje je obawa przed zdominowaniem obszarów Arktyki przez państwa 
poza-unijne: Rosję, Kanadę, Stany zjednoczone, a także – Norwegię. Spowo-
dowałoby to, że państwa unijne wymiaru północnego i sama Unia pozostałyby, 
w istotnym zakresie, na poboczu decydowania i eksploracji zasobów Arktyki. 
Dla finlandii, jako inicjatora i promotora polityki wymiaru północnego, byłaby 

28 Por.: komunikat Komisji Europejskiej z 20 listopada 2008 r. Por. też: J. Gozimirski, The 
New Geopolitics of the North, 2005; Det norska Atlantenhavs komité, Security Policy Library 
2005, nr 2.
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to postępująca dezaktualizacja jej wcześniejszych inicjatyw, uszczerbek również 
prestiżowy. Po drugie – dyktuje je realizm ocen, zwłaszcza perspektywa długo-
trwałych negocjacji służących harmonizacji rozbieżnych zainteresowań i punk-
tów widzenia państw oraz organizacji zainteresowanych zagospodarowaniem 
zasobów i możliwości Arktyki29. Nie można wykluczyć zaostrzenia rywalizacji, 
z sięganiem po argumentację dotyczącą suwerenności terytorialnej oraz po wy-
korzystanie atrybutów gotowości obronnej głównych pretendentów do dominacji 
w Arktyce: Rosji, Kanady, Stanów zjednoczonych. Dla Unii Europejskiej (w tym 
dla neutralnej politycznie i militarnie finlandii) będzie to poważny dylemat wy-
boru środków i form demonstracji zainteresowania obszarami arktycznymi.

Nie można w tym zakresie nie odnotować pewnych słabości szans polity-
ki unijnej kojarzonej z pojęciem Wymiaru Północnego. Dają one o sobie znać 
nie tyle w sferze intencjonalnej i celowościowej (dotyczącej aksjologicznych 
aspektów polityki arktycznej). Tu bowiem zarówno cele, jak i towarzyszące im 
założenia wykonawcze (dążenie do kompleksowej ochrony biosystemów oraz 
harmonijnej współpracy w wykorzystaniu bogactw i możliwości regionu) nie 
podlegają szerszej dyskusji. Unia może natrafić natomiast na problemy z prze-
łożeniem swego zainteresowania na argumenty prawnomiędzynarodowe (do-
tyczące choćby uzasadnienia jej aspiracji z postanowieniami świeżo przyjętej 
Konwencji o prawie morza (z jej postanowieniami dotyczącymi ustanawiania 
wyłącznych stref ekonomicznych i eksploatacji szelfu kontynentalnego) oraz 
na argumenty negocjacyjne w relacji do państw „arktycznych” niebędących 
państwami członkowskimi UE (Rosji, Norwegii, Kanady, Stanów zjednoczo-
nych). Nie można też wykluczyć ukształtowania się dwóch zachodzących na 
siebie (choć odrębnych) „kręgów” współpracy w ramach wymiaru północnego: 
bliższego państwom Unii (Polsce, Litwie, łotwie, Estonii, finlandii i Szwecji, 
a także Danii), „kręgu współpracy bałtyckiej” oraz szerszego (ale bardziej od-
ległego – terytorialnie i instytucjonalnie) „kręgu współpracy arktycznej”. O ile 
w pierwszym kręgu Unia może pozostać aktorem roli pierwszoplanowej, w krę-
gu „arktycznym” wymiar jej roli może stanowić zarówno funkcję zaangażowa-
nia Unii, jak i stanowiska pozostałych państw i podmiotów zainteresowanych 
(Rosji, Norwegii, Islandii, Kanady i Stanów zjednoczonych).

Okolicznością sprzyjającą uczestnictwu Unii w sprawach drugiego „kręgu” 
pozostaje niewątpliwie fakt, że państwa UE pozostają (łącznie) głównym od-

29 Propozycja uznania części Oceanu Arktycznego wokół bieguna północnego za morze 
otwarte wraz z dnem morza pod kontrolą społeczności międzynarodowej mogłaby zapobiec po-
tencjalnemu konfliktowi interesów państw brzegowych, a także Unii. Jest to jednak propozy-
cja (mimo jej „sprawdzenia się” w rejonie antarktycznym) relatywnie niekorzystna dla roszczeń 
państw brzegowych. z tego względu może być trudna do akceptacji. Mogłaby ona służyć współ-
pracy w zagospodarowaniu bogactw naturalnych Arktyki, ochronie jej środowiska oraz wykorzy-
staniu szlaków żeglugowych. Por. komunikat Komisji Europejskiej z 20 listopada 2008 r.: Unia 
Europejska a region arktyczny.
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biorcą produktów i surowców pochodzących z obszarów Wymiaru Północnego, 
a także – możliwości techniczne30 i technologiczne, badawcze oraz finansowe 
(kredytowe) Unii i jej państw członkowskich. Nie do przecenienia jest również 
dalsze zainteresowanie pozyskiwaniem nośników energii z regionu relatywnie 
nieodległego i stabilnego politycznie.

finlandia ma przed sobą szansę kontynuacji roli aktywnego organizatora 
współpracy w „kręgu bałtyckim” – zgodnie ze swą tradycją, predyspozycjami 
geopolitycznymi (państwa w dalszym ciągu neutralnego i naznaczonego umie-
jętnością układania sobie współpracy z Rosją), a nadto – o silnych więzach 
(i wpływach) w państwach nadbałtyckich, zwłaszcza w Estonii). z racji położe-
nia geograficznego, sprawności i wyposażenia infrastrukturalnego mogłaby też 
spełnić funkcję pomostu lądowego między państwami (i gospodarkami) akwenu 
Bałtyku a obszarami północno-zachodniej Rosji oraz obszarem wybrzeży Morza 
Białego i Oceanu Arktycznego. W sensie gospodarczym, nie będąc (z racji po-
łożenia geograficznego i potencjału) „pierwszoplanowym graczem” w polityce 
arktycznej sensu stricto, finlandia ma szanse stania się łącznikiem między dwo-
ma kręgami polityki Wymiaru Północnego: bałtyckim i arktycznym w ramach 
linii Północ–Południe31. Wymagałoby to częściowej redefinicji zaangażowania 
finlandii (głównie z organizacyjno-politycznego na gospodarcze); potencjalne 
korzyści przemawiają za takim rozwiązaniem w warunkach podtrzymania unij-
nej polityki Wymiaru Północnego. Jest to rola, której finlandia nie powinna po-
zostawić i zapewne nie pozostawi za sobą.

S u m m a r y

NORTHERN DIMENSION IN POLICIES Of THE EUROPEAN UNION  
– THE SIGNIfICANCE fOR fINLAND

after terminating the agreement of Cooperation and Mutual assistance with Russia 
in 1992, and subsequently entering into a new bilateral agreement with Russia, Finland 
began an intensified process of accession negotiations to enter European Union (EU), 
which began in 1993. This effort ended in success and the conditions of finland’s ente-
ring EU were approved on 16 of October 1994. On January 1, 1995 finland (simultane-
ously with Sweden and Austria) became member state of the EU.

30 Por.: Dokument roboczy służb Komisji uzupełniający Komunikat Komisji dotyczący Strate-
gii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, Bruksela grudzień 2010.

31 Por.: A. Balcer, Linia: Północ–Południe i orientacja polskiej polityki zagranicznej, „de-
mos-Europa” Centrum Strategiii Europejskiej, styczeń 2011 r.
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at the very beginning of its EU membership Finland became an active supporter of 
including to EU the Baltic and arctic states, thus creating policies called “The Northern 
Dimension” within the EU. The policy designed for these states had to take into consi-
deration the specifics of the northern region. This means that EU had to consider strong 
regional ties among the northern states, which were in the EU and those that were not 
members (Norway and Island), the impact of climate and geography on profile and func-
tioning conditions of economies of the northern states, global warming and the necessity 
to react to this phenomenon. Economic considerations had to include the prospects of 
crude oil, natural gas and rare metals extraction from the bottom of northern seas and 
Arctic Ocean, which increase the economic attractiveness of the region (having in mind 
necessary investments and infrastructure).

Finland, using its geographic location, traditions and economic ties, assumed the 
role of active dealer in creating conditions for cooperation of EU with Russia in the 
Baltic and arctic area. This cooperation included Norway and Island, non-member coun-
tries. Finland advocated widening the range of cooperation meaning, that beyond eco-
nomic aspect, there also should be cooperation in scientific research, education, human 
resources trainings, social and public health policy, environmental protection and pre-
vention of degradation, and fighting crime.

finland’s activity intent in this aspect was to prevent EU’s inactivity in shaping the 
Northern European and arctic states position while the area was increasing its economic 
significance (the technology to extract natural resources from the bottoms of the Nor-
thern Sea and Arctic Ocean and using the effects of global warming, which allow now 
for shortening of sailing routes to Asia and Pacific Ocean).

finland’s economic interest was linked to the prospect of using its production capa-
cities of finland’s industries and its infrastructures to activate the northern areas, most 
specifically those of northern Russia. Activation of the North could stop the process 
depopulating in the areas of finland’s and other Scandinavian countries’ northern territo-
ries. EU’s agricultural policy was supplemented by so called Nordic Assistance, to help 
finnish and Swedish farmers, which means subsidizing agricultural activities in areas 
above 62° of Northern latitude, therefore preserving agriculture and growing livestock.

Partnership and cooperation agreement of EU and Russia, which was signed in 1994 
did not precise any particular rules or directions. Bilateral relations between Russia and 
Norway resulted in 2010 to demarcation of some contested territories between the two 
countries. This allowed for reduction of antagonisms, but did not remove the basic con-
flicts of interests among the main “arctic countries” such as Norway, Russia, Canada, 
USA and also Island therefore through Greenland-Denmark. finland stayed outside of 
these conflicts as a neutral country, thus having the ability to act as a catalyst in finding 
balance of interests among those countries. finland’s geographic location and its neutra-
lity may allow for creating a bridge and a tool in activating EU’s “Northern Dimension” 
policy and also act as an “ambassador” of EU in the Northern Europe.


