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Valtuuskunnille toimitetaan oheisena puheenjohtajan tukiryhmän viimeistelemä ehdotus neuvoston 

päätelmiksi Euroopan unionin Itämeri-strategian uudelleentarkastelusta.
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Ehdotus: Neuvoston päätelmät 

Euroopan unionin Itämeri-strategian uudelleentarkastelusta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

1. PALAUTTAA MIELEEN komission 10. kesäkuuta 2009 antaman tiedonannon Euroopan 

unionin Itämeri-strategiasta, joka HYVÄKSYTTIIN yleisten asioiden ja ulkosuhteiden 

neuvostossa 28. lokakuuta 2009 ja Eurooppa-neuvostossa 30. lokakuuta 2009.

2. MUISTUTTAA 30. lokakuuta 2009 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmistä, joissa 

Euroopan komissiota (jäljempänä 'komissio') kehotettiin toimittamaan neuvostolle 

tilanneselvitys kesäkuuhun 2011 mennessä, ja PALAUTTAA MIELEEN komission EU:n 

Itämeri-strategiasta joulukuussa 2010 antaman väliraportin, jonka mukaan "Euroopan unionin 

neuvoston Puolan puheenjohtajakaudelle vuoden 2011 jälkipuoliskolla suunnitellut poliittiset 

keskustelut muodostavat hyvän tilaisuuden strategian perusteellisemmalle uudelleen 

tarkastelulle."

3. ON TYYTYVÄINEN näiden päätelmien perustana olevaan, 22. kesäkuuta 2011 annettuun 

komission selvitykseen EU:n Itämeri-strategian täytäntöönpanosta.

4. PALAUTTAA MIELEEN laajamittaiset keskustelut Itämeri-strategian täytäntöönpanosta 

sekä Puolan puheenjohtajakaudella käydyt neuvottelut sen uudelleentarkastelusta ja PANEE 

TYYTYVÄISENÄ MERKILLE Euroopan parlamentin, alueiden komitean, Itämeren alueen 

edustajien ja muiden asianomaisten sidosryhmien sitoutumisen asiaan.

5. TOTEAA, että komission on tarkoitus tehdä vuoden 2013 puolivälissä yleisarviointi 

makroalueellisista strategioista1. 

6. KOROSTAA, että EU:n Itämeri-strategia muodostaa yhdennetyt puitteet makroalueen 

yhteisten haasteiden käsittelemiseksi sidosryhmien välistä tiivistä yhteistyötä hyödyntäen ja 

että strategia edistää EU:n taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta.

  
1 Yleisten asioiden neuvoston 13. huhtikuuta 2011 antamat päätelmät Tonavan aluetta koskevasta Euroopan 

unionin strategiasta.
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7. TOISTAA, että strategiaa toteutetaan periaatteella, jonka mukaan EU-rahoitusta, EU:n 
virallisia rakenteita tai EU-lainsäädäntöä ei lisätä entisestään, ja että se tukeutuu 
koordinoituun lähestymistapaan, synergiavaikutuksiin ja EU:n ja muiden rahoitusvälineiden ja 
varojen tehokkaampaan käyttöön.

8. KOROSTAA, että Itämeri-strategian onnistunut täytäntöönpano makroalueen hyödyksi 
edellyttää kaikkien Itämeren valtioiden ja asiaankuuluvien sidosryhmien osallistumista 
kansainvälisellä, alueellisella ja paikallistasolla monitasoista hallintotapaa noudattaen.

9. TOTEAA Itämeri-strategian täytäntöönpanosta saadun kokemuksen jo edistäneen EU:n 
yhteisten tavoitteiden saavuttamista sekä makroalueen yhteisten haasteiden käsittelemistä ja 
KATSOO, että strategiaa olisi tehostettava ja kehitettävä tuloshakuisempaan suuntaan sen 
tavoitteiden saavuttamiseksi, ja ANTAA tämän vuoksi seuraavat suositukset komission 
Itämeri-strategian täytäntöönpanosta antaman selvityksen ja asiaankuuluvien sidosryhmien 
kuulemisen pohjalta. Tämän perusteella neuvosto:

Poliittinen sitoutuminen
a) KEHOTTAA asianomaisia jäsenvaltioita tehostamaan toimia, joilla lujitetaan jo 

olemassa olevaa poliittista tukea Itämeri-strategian täytäntöönpanolle kaikilla tasoilla 
(EU:n, kansallinen, alueellinen ja paikallistaso), erityisesti ottamalla Itämeri-strategia 
vertailupohjaksi kaikilla asiaankuuluvilla foorumeilla.

b) PANEE MERKILLE EU:n alakohtaisten politiikkojen alueellisen ulottuvuuden ja siitä 
johtuvan tarpeen sisällyttää EU:n Itämeri-strategia tarvittaessa neuvoston eri 
kokoonpanojen asialistalle, jotta lisättäisiin asiaankuuluvien EU:n politiikkojen 
hyödyntämistä strategian täytäntöönpanossa ja niiden yhteyksien tiivistämistä. 

Yhdennetty lähestymistapa, politiikkojen koordinointi ja rahoituksen sopeuttaminen
c) PYYTÄÄ komissiota ja asianomaisia jäsenvaltioita noudattamaan yhdennettyä 

lähestymistapaa Itämeri-strategiaan lujittamalla alueellisesti vaikuttavien ja aiheeltaan 
Itämeri-strategian kannalta merkityksellisten politiikkojen koordinointia EU:n tasolla ja 
kansallisesti2 sekä jatkamaan strategian mukauttamista yhdennettyyn meripolitiikkaan ja 
Eurooppa 2020 -strategiaan, myös helpottamalla Itämeri-strategian kansallisten 
koordinointikomiteoiden toimintaa niiden tehokkuuden, synergian ja saavutettujen 
tulosten kestävyyden lisäämiseksi.

  
2 Esimerkiksi ympäristö, liikenne, maatalous, kalastus, merialuesuunnittelu, innovointi, tutkimus ja kehitys, tieto-

ja viestintäteknologia, ilmastotoimet jne.
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d) PYYTÄÄ komissiota ja asianomaisia jäsenvaltioita sopeuttamaan makroalueella 

käytössä olevat rahoituslähteet paremmin Itämeri-strategian tavoitteisiin. TOTEAA –

sanotun vaikuttamatta seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävien 

neuvottelujen tuloksiin – että rahoituksen tulevaa mukauttamista pitäisi helpottaa 

uudella ohjelmakaudella (2014–2020) muun muassa niin, että otetaan Itämeri-strategia 

huomioon ohjelmia suunniteltaessa, mukaan lukien kansainväliset, kansalliset ja 

alueelliset ohjelmat sekä ohjelmat, joihin osallistuu kolmansia valtioita, tarpeen mukaan 

ja toissijaisuusperiaatetta noudattaen. 

e) PYYTÄÄ komissiota ja asianomaisia jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä, jotta 

parannettaisiin mahdollisuuksia luoda kanavia Itämeri-strategiaan liittyville hankkeille, 

ja harkitsemaan mahdollisuuksia laatia yhteistyössä kansainvälisten rahoituslaitosten 

kanssa toteutusvälinekehys, jolla tuetaan keskeisten Itämeri-strategiaan liittyvien 

hankkeiden valmistelua Euroopan komission koordinoiman perusteellisen 

tarveanalyysin perusteella.

Hallinto

f) PYYTÄÄ komissiota vahvistamaan rooliaan EU:n Itämeri-strategian strategisessa 

koordinoinnissa, sisäisen ja jäsenvaltioille suunnatun tiedonkulun helpottamisessa ja 

makroalueellisuuden lisäarvon varmistamisessa. KANNUSTAA komissiota 

vahvistamaan Itämeri-strategiaan liittyvän korkean tason ryhmän asemaa; ryhmä 

kokoontuu säännöllisesti ja on tärkein keskeisten ohjauskeskustelujen foorumi; sekä 

PYYTÄÄ kaikkia jäsenvaltioita osallistumaan sen istuntoihin.

g) PYYTÄÄ asianomaisia jäsenvaltioita pohtimaan Itämeri-strategian tavoitteita erityisissä 

kansallisen tason kehitysstrategioissa sekä kannustamaan alue- ja paikallisviranomaisia 

ottamaan Itämeri-strategian toimet huomioon kehitysstrategioissaan, jos se on 

alueellisesti asiaankuuluvaa.

h) PYYTÄÄ asianomaisia jäsenvaltioita tarkastelemaan eurooppalaisen alueellisen 

yhteistyön yhtymien mahdollisuuksia toimia strategian toteutuksen välineenä 

asianmukaisilla tasoilla.



15848/11 vpy,elv/KRL/jk 5
DG G 1 FI

Keskeisten sidosryhmien roolin selventäminen ja vahvistaminen 

i) KOROSTAA, että komission ja asianomaisten jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
Itämeri-strategian täytäntöönpanoon osallistuvien keskeisten sidosryhmien3 tehtävien ja 
vastuiden selventämiseksi voidakseen antaa selkeitä ohjeita niiden tehtävistä ja 
helpottaa niiden työtä strategian täytäntöönpanemiseksi tehokkaammin. Samanaikaisesti 
neuvosto TOTEAA, että on vahvistettava kansallisten yhteyspisteiden roolia 
kansallisessa koordinoinnissa samoin kuin prioriteettialojen koordinaattoreiden ja 
horisontaalisten toimien johtajien roolia aihekohtaisessa ja kansainvälisessä 
täytäntöönpanossa.

j) KOROSTAA, että olisi perustettava vakaa ja toimivampi yhteys Itämeri-strategian 
tärkeimpien täytäntöönpanotahojen ja rahoituslähteiden hallinnoijien välille 
rahoitusratkaisujen saatavuutta koskevan vuoropuhelun syventämiseksi, ja 
KOROSTAA, että tässä yhteydessä olisi tutkittava yhteistyömahdollisuuksia yksityisen 
sektorin kanssa.

k) KANNUSTAA tärkeimpiä Itämeri-strategian täytäntöönpanoon osallistuvia 
sidosryhmiä, komissiota ja asianomaisia jäsenvaltioita huolehtimaan oman sisäisen 
toimintavalmiutensa riittävyydestä.

Valvontajärjestelmä ja tavoitteiden ja indikaattoreiden käyttöönotto 

l) PYYTÄÄ komissiota raportoimaan joka toinen vuosi EU:n Itämeri-strategian 
edistymisestä ja saavutetuista tuloksista, asiaan liittyvien alakohtaisten politiikkojen 
panos mukaan luettuna.

m) PYYTÄÄ komissiota ehdottamaan alkuvuodesta 2012 realististen ja saavutettavissa 
olevien tavoitteiden ja (määrällisten ja laadullisten) indikaattoreiden järjestelmää, joka 
laaditaan yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa, ottaen huomioon 
makroalueen monenvälisissä yhteistyörakenteissa, kuten Itämeren suojelukomissiossa 
(HELCOM), jo aiemmin asetetut tavoitteet ja indikaattorit sekä tarpeen välttää
tarpeetonta päällekkäisyyttä. TOTEAA, että tämä tehostaa EU:n Itämeri-strategian 
seurantaa ja luo perustan kattavalle arviointijärjestelmälle, jonka tarkoituksena on tehdä 
strategiasta operatiivisempi ja tuloshakuisempi. Sen vuoksi neuvosto SUHTAUTUU 
MYÖNTEISESTI Itämeri-strategian tavoitteita ja indikaattoreita käsittelevän 
työryhmän työhön.

  
3 Kansalliset yhteyspisteet, prioriteettialojen koordinaattorit, horisontaalisten toimien johtajat, 

lippulaivahankkeiden johtajat.
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Viestintäjärjestelmän ja näkyvyyden parantaminen

n) SUOSITTAA, että komissio ja asianomaiset jäsenvaltiot laatisivat yhdessä viestintää 
koskevan aloitteen4 Itämeri-strategian tärkeimpien sidosryhmien sekä niiden ja 
rahoituslähteiden hallinnoijien välisten viestintäkanavien parantamiseksi, muun muassa 
harkitsemalla verkkopohjaisen interaktiivisen välineen perustamista kokemusten ja 
hyvien käytäntöjen vaihtoa varten, mikä parantaisi rahoitusta koskevien tietojen 
saatavuutta, edistäisi yhteistyökumppaneiden löytymistä ja lisäisi hankeklustereiden 
muodostumista.

o) KANNUSTAA asianomaisia jäsenvaltioita ja komissiota tehostamaan tiedon 
levittämistä ja Itämeri-strategiaan liittyvien toimien edistämistä sekä tukemaan 
viestintäkanavia makroalueen laajemman yleisön suuntaan, minkä pitäisi innostaa 
mukaan monenlaisia toimijoita eri tasoilla.

p) SUOSITTAA, että komissio jatkaisi hyvää käytäntöä järjestää vuosittain EU:n Itämeri-
strategiaan liittyvä foorumi, joka antaa tilaisuuden edistymistä, tuloksia, haasteita ja 
täytäntöönpanoratkaisuja koskeviin keskusteluihin eri toimijoiden välillä kaikilla 
mahdollisilla tasoilla.

Liittyminen monenvälisiin rakenteisiin ja yhteydet Tonavan aluetta koskevaan EU:n strategiaan 

q) PYYTÄÄ asianomaisia jäsenvaltioita etsimään synergiavaikutuksia EU:n Itämeri-
strategian ja Itämeren alueella vaikuttavien monenvälisten yhteistyörakenteiden ja -
verkostojen5 sekä kansainvälisten rahoituslaitosten välillä parantamalla koordinointia ja 
tehostamalla EU:n Itämeri-strategiaan ja Itämeren alueeseen liittyvien viestintäkanavien 
ja -foorumien käyttöä makroalueella toteutettavien toimien vaikuttavuuden 
parantamiseksi.

r) KANNUSTAA kyseessä olevia jäsenvaltioita ja komissiota vahvistamaan yhteyksiä 
EU:n Itämeri-strategian, Tonavan aluetta koskevan EU:n strategian ja mahdollisten 
tulevien makroalueellisten strategioiden välillä turvaamalla kokemusten ja hyvien 
käytäntöjen vaihdon, mikä parantaa kyseisten strategioiden täytäntöönpanoratkaisujen 
laatua sekä tuo lisäarvoa vahvistamalla Euroopan alueellista yhteenkuuluvuutta, muun 
muassa lisäämällä johdonmukaisuutta infrastruktuuri- ja energiahankkeiden 
täytäntöönpanossa.

  
4 Komission selvitys EU:n Itämeri-strategian täytäntöönpanosta, 22. kesäkuuta 2011.
5 Esimerkiksi pohjoinen ulottuvuus, Itämeren valtioiden neuvosto, Pohjoismaiden ministerineuvosto, Itämeren 

suojelukomissio (HELCOM), Itämeren alueen kehittämisvisio (VASAB) ja Itämeren valtioiden alueiden 
yhteistyöelin.
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Yhteistyö kolmansien maiden kanssa 

s) SUHTAUTUU MYÖNTEISESTI yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa EU:n 

Itämeri-strategiaan liittyvissä yhteisen edun mukaisissa hankkeissa ja aloitteissa ja 

KANNUSTAA asianomaisia jäsenvaltioita etsimään sopivimmat välineet ja tavat 

kolmansien maiden osallistumista varten, jotta makroalueen haasteisiin voitaisiin 

vastasta tehokkaasti. Pohjoinen ulottuvuus, Itämeren valtioiden neuvosto, 

Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Itämeren suojelukomissio ovat sopivia yhteistyön 

foorumeja, ja yhteistyöhön olisi otettava mukaan alueella olevat kumppanit, erityisesti 

Venäjän federaatio.

10. KEHOTTAA asianomaisia jäsenvaltioita ja komissiota ottamaan edellä luetellut suositukset 

huomioon Itämeri-strategian käytännön toteutuksessa vuoden 2012 kuluessa. KEHOTTAA 

Euroopan komissiota tarkastelemaan Itämeri-strategiaa uudelleen edellä esitettyjen 

suositusten valossa vuoden 2012 alussa ja huolehtimaan Itämeri-strategian 

toimintasuunnitelman tarkistamisesta pian sen jälkeen. KOROSTAA, että näiden suositusten 

täytäntöönpanon laajuus olisi otettava huomioon makroalueen strategioiden 

kokonaisarvioinnissa ja niiden lisäarvon arvioinnissa, joka komission on määrä toteuttaa 

vuonna 2013.

________________________


