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EU:n Itämeri-strategia

EU:n Itämeri-strategian päämäärät

1) Meren pelastaminen

- kirkas vesi

- luonnon monimuotoisuus

- puhdas ja turvallinen merenkulku

- parempi yhteistyö

2) Alueen yhdistäminen

- hyvät liikenneyhteydet

- luotettavat energiamarkkinat

- ihmisten välisten yhteyksien lisääminen alueella

- yhteistyö rajat ylittävien rikosten torjunnassa

3) Hyvinvoinnin kasvattaminen

- sisämarkkinoiden syventäminen

- Eurooppa 2020 -strategian toimeenpano

- alueen kilpailukyvyn parantaminen

- ilmastonmuutokseen sopeutuminen



EU:n Itämeri-strategian toimintasuunnitelma 2015 

Tavoitteet, politiikka-alat ja horisontaaliset toimet



• EU:n komission raportti kaikista 4 makroaluestrategiasta 
16.12.2016

• Tärkeä koheesiopolitiikan väline

• Haasteina omistajuus, hallinto ja rahoitusohjelmien ja 
strategioiden yhteensovittaminen

• EU:n Itämeri-strategiasta myönteinen arvio, mm. 
monitasohallinnon osallistuminen

• Haasteina laaja-alaisuus, sekt.ministeriöiden omistajuus, 
hanketulosten ja politiikkatason yhteys

• rakennerahasto-ohjelmissa vastahakoisuutta nähdä yhteistyön 
lisäarvo

EU:n Itämeren alueen strategia

Makroaluestrategiat



• 3 ”ei” pysyvät: ei uutta rahoitusta, uutta lainsäädäntöä tai uusia 
muodollisia rakenteita

• Makroaluestrategiat ovat väline käyttää optimaalisesti olemassa 
olevia rahoitusresursseja, instituutioita ja toteuttaa 
lainsäädäntöä

• Kehittämistarpeita: hallintotapa, tuloksellisuus, 
tarkoituksenmukainen rahoitus, viestintä, yhteistyö

• Suomen esitys: alueiden, kaupunkien, yliopistojen, 
elinkeinoelämän, kansalaisyhteiskunnan osallistuminen

Neuvoston päätelmät kevät 2017:



• EU:n alueellisen yhteistyön ohjelmat: yhteyksien tiivistäminen, 
molemminpuolinen hyöty

• Yhdensuuntaisuus rakennerahasto-ohjelmien + IPA- ja ENI-
ohjelmien kanssa

• Makroaluestrategiat komission hallinnoimissa 
rahoitusohjelmissa (Horizon, CEF, Life, ESIF…)

• Makroaluestrategiat mukana rahoitusohjelmien sisällön 
valmistelussa post 2020

• Koheesiorahoituksen taso jatkossa, alueellisen yhteistyön ja 
hankkeiden korostuminen ?

• Synergiat arktisen yhteistyön kanssa

EU:n Itämeren alueen strategia

Makroaluestrategiat - rahoitus



• Komission seuraava MRS-raportti syksyllä 2018

• Itämeren alueen strategian toimintasuunnitelman päivitys   
2019 : tavoitteet mukaan mahdolliseen EU 2030 -strategiaan, 
EU-politiikkoihin, kaikkiin rahoitusohjelmiin

• Suomen tavoitteet uudessa kansallisessa Itämeren alueen 
strategiassa

• kansainvälinen vaikuttaminen, samanmielisten tuen saaminen

EU:n Itämeren alueen strategia

EU:n rahoituskehyksiin vaikuttaminen



• Kansallisten koordinaattorien RoP

• Puheenjohtajuudet: Viro, Tanska, Suomi 2019-2020, Saksa, 
Liettua, Ruotsi, Latvia, Puola

• Vuosifoorumit 2018 Viro, 2019 Puola, 2020 Tanska, 2021 
Liettua, 2022 Suomi, 2023 Latvia, 2024 Ruotsi, 2025 Saksa

• EUSBSR Annual Forum Tallinna 4.-5.6.2018: post 2020, 
digitalisaatio, Save the Sea

• Let´s Communicate-viestintähanke Centrum Balticumin johdolla

• EU-barometri: Suomessa 60 % tietää jotain EU:n Itämeri-
strategiasta, Saksan jälkeen toisena Interreg BSR-ohjelman 
hanketoimijoissa
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Puheenjohtajuudet ja vuosifoorumit


