QUO VADIS, ITÄMERI? LÄHTÖKOHDAT
TAANTUMA

-Talousvaikeudet vievät huomion pois pidemmän aikavälin haasteista
- Julkisen talouden supistuminen leikkaa mm. ympäristöinvestointeja
- Yksityisen sektorin osallistuminen yhteistyöhön vaikeutuu
- Energian hinnan suuri vaihtelu vaikeuttaa siirtymää uusiutuviin
- Sisäänpäin kääntymisen ja protektionismin uhka kasvaa
+ elvytystoimet vauhdittavat joitakin investointeja
+ energiatehokkuus houkuttelee aikaisempaa enemmän
+ vanhempaa liikennekalustoa ja kuormittavampaa tuotantoa poistuu
+ supistuvat voimavarat ja tehokkuuden tavoittelu ajavat yhteistyöhön
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QUO VADIS, ITÄMERI? LÄHTÖKOHDAT
• ymmärrys uusista uhista YMPÄRISTÖN TILA
• sisäisen turvallisuuden
painotus
• perinteisten jännitteiden
paluu

TURVALLISUUS
• sisämarkkinoiden
laajentuminen menestys
• laajempien talousalueiden
tavoittelu SE-DK-DE, FI-EE
• EU – Venäjä –suhde
• Venäjän asema
globaalitaloudessa / WTO
• menestyminen alueena

• Laajentuva kv yhteistyö
• EU:n lainsäädäntökehikon kate ja sitovuus
•paine yhteistyöhön
uusilla aloilla
• uudet aloitteet; P&P
• taakanjako

KESKINÄISRIIPPUVUUS

TALOUSKEHITYS

ENERGIA

• globaalit ja EU-velvoitteet
• yhteistyö ja solidaarisuus
• aito kilpailu markkinoilla
• käyttö politiikan välineenä
vaikuttaa valintoihin
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ITÄMERI-STRATEGIAN NELJÄ PILARIA
Ympäristön kannalta kestävä ja
taloudellisesti ja sosiaalisesti myönteinen kehitys

Kestävä
ympäristö

Taloudellinen
menestys

Toimivien
yhteyksien
houkutteleva
alue

Turvallinen
alue

Toimintasuunnitelman toteutus
15 ensisijaisen tavoitteen avulla
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TULEVAISUUDEN NÄKYMIIN VAIKUTTAA...
• Itämeren merkitys strategisena kuljetusväylänä kasvaa
• meren ”hyödyntäminen” lisääntyy edelleen -> rahti-, matkustaja- ja
risteilyliikenne, virkistyskäyttö, energian siirto, energian tuotanto jne.
• globaalissa taloudessa alue on yrityksille ”laajennettu kotimarkkina”
• kestävyyteen ympäristön kannalta kiinnitetään entistä enemmän huomiota
-> tämän ympärille rakennetaan uutta yhteistyötä
-> unionin ja globaali institutionaalinen kehikko vahvistuu
• taloudelliset ja muut lisääntyvät sidokset vähentävät ristiriitoja
• Venäjän kehityksen suunta on edelleen tärkeimpiä muuttujia alueella
• kilpailuasetelmat ja epäluottamus tulee säilymään vielä pitkään
• unionin politiikkaa ja rahoitusta ohjataan makroaluestrategian avulla
• Itämeri edelläkävijänä ja mallina muille alueille
• alueellisen identiteetin rakentuminen ?
• yhteistyön tavoitteeksi globaalisti ja kestävästi menestyvä Itämeren alue!
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KIITOS!

Merenkulkualan XXIV teemapäivä, M/S Serenade 3.3.2009
Euroopan unionin Itämeri-strategia, Itämeri-suurlähettiläs Jari Luoto
Itämeri-suurlähettiläs Jari Luoto, UM 2009
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