Fælles plan for samarbejde mellem USA og Grønland
til støtte for vores forståelse i forhold til Pituffik (Thule Air Base)
Amerikas Forenede Staters regering og Grønlands Regering søger et samarbejde samt udvidelse af
det eksisterende samarbejde, for at udnytte det store potentiale for partnerskaber og fremtidige
initiativer for at uddybe og styrke forholdet mellem USA og Grønland i de områder, der er
beskrevet nedenfor. Denne fælles plan for samarbejde mellem USA og Grønland ("Fælles Plan")
skal bidrage til at styrke partnerskabet og det gode forhold mellem Amerikas Forenede Stater og
Grønland, ved at bygge videre på den tætte relation, der afspejles i udvekslingen af diplomatiske
noter dateret 27 oktober 2020 vedrørende Pituffik (Thule Air Base) servicekontrakt og relaterede
forhold. USA forpligter sig til at samarbejde med Grønlands Regering, for at realisere denne fælles
plan gennem gensidig indsats, erfaringsudveksling og tæt koordinering. Formålet med den fælles
plan vil blive opfyldt gennem diplomatisk engagement og samarbejde mellem ministerier og
institutioner.
USA og Grønland handel, investeringer og økonomiske forbindelser:
•

•

•

•

•

Amerikas Forenede Staters regering og Grønlands Regering arbejder for at styrke det
bilaterale handels- og investeringssamarbejde. Vi diskuterer at lancere formelt en
Økonomisk Politisk Dialog, for at fremme større handel og investeringer samt et mere
konkurrencedygtigt forretnings- og investeringsmiljø.
USA og Grønland arbejder fortsat sammen for at løse eventuelle eksisterende
lovgivningsmæssige og toldmæssige barrierer, for at øge markedsadgangen for grønlandske
varer og virksomheder.
USA planlægger at benytte U.S. Export-Import Bank (det amerikanske eksportkreditråd) og
U.S. International Development Finance Corporation (den amerikanske udviklingsbank), for
at øge det kommercielle samarbejde mellem amerikanske og grønlandske virksomheder.
De Forenede Stater og Grønland tilskynder til kommercielle partnerskaber mellem
amerikanske og grønlandske virksomheder, herunder på nationalt og lokalt niveau, på tværs
af alle sektorer, med et specifikt fokus på turisme, fisk og skaldyr og fiskeri, samt udvinding
af naturressourcer, herunder ved at fremme forretningskontakter og øge bevidstheden om
forretnings- og investeringsmuligheder blandt amerikanske og grønlandske virksomheder.
USA har udnævnt en seniorudviklingsrådgiver til Grønland til at vurdere økonomisk vækst
og samfundsudviklingspotentiale, for herigennem at målrette fremtidig assistance og
kapacitetsopbygning.

Samarbejde inden for energi- og minesektoren:
•

•

USA og Grønland fremmer investeringer, implementeringen af nye teknologier,
erfaringsudveksling og sikre fortsat implementering af førende international praksis i
minesektoren.
De Forenede Stater og Grønland samarbejder, i tråd med Grønlands Regerings
uddannelsespolitik, om kapacitetsopbygning og kurser for at styrke Grønlands tekniske og

•

erhvervsuddannelser indenfor minedrift samt sikkerhed, eftersøgning og redning i denne
henseende.
De Forenede Stater og Grønland samarbejder fortsat for at forbedre sikkerhed og robusthed
på energiområdet.

Udbygning af de uddannelsesmæssige bånd:
•

•
•
•

Den amerikanske regering og den grønlandske regering (Departement for Uddannelse)
arbejder, i tråd med Grønlands Regerings uddannelsespolitik, for at involvere et amerikansk
universitet til at arbejde sammen med kolleger i Grønland, for at opbygge kapacitet i
akademiske programmer og erhvervsstudier indenfor natur- og fiskeriforvaltning,
turistservicesektoren samt bæredygtig turisme.
USA fremmer også grønlandsk deltagelse i efteruddannelsesbaserede
udvekslingsprogrammer.
USA vil, gennem US Peace Corps, vurdere muligheden for udstationeringer af frivillige,
med fokus på engelskundervisning på gymnasier i mellemstore byer i Grønland.
USA forventer at tildele mindre legater til videnskabs- og sundhedsprojekter. Formålet er at
samarbejde med Grønland om samfundsmæssig robusthed, erfaringsudveksling,
videnskabelige uddannelser samt bæredygtigt fiskeri.

Samarbejde inden for turistsektoren:
•



Den amerikanske regering og den grønlandske regering (Departement for Erhverv)
samarbejder om at opbygge kapacitet inden for turistsektoren, herunder at udvikle en
overordnet strategi for vækst inden for turistsektoren, gennem bland andet seminarer /
webinarer om bæredygtig turisme, forvaltning af fredede områder og krydstogtshåndtering.
De Forenede Stater sigter mod at tilbyde kurser i USA til grønlandske interessenter, for at
gennem erfaringsudveksling, at engagere lokalsamfund i turismeplanlægningsprocessen
samt skabe økoturismeprodukter, marketingstrategier og kursusprogrammer for ansatte
indenfor turisme og hotelvirksomhed.

Samarbejde om naturforvaltning:
•

Den amerikanske regering og regeringen for Grønland (Departement for Forskning og
Miljø) søger at inspirere og udveksle erfaringer mellem naturforvaltere i Grønland og USA,
om naturforvaltningsspørgsmål, hvor begge lande kan drage fordel af tættere samarbejde.
Til dette formål har Departementet for Forskning og Miljø indledt et samarbejde med US
National Park Service omkring naturforvaltning
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