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Mis on Kolme Mere algatus? 
 

Kolme Mere algatus on platvorm, mis on loodud presidentide tasandil Kesk- ja Ida-Euroopa 
riikide majanduse elavdamiseks. See piirkond on ühest küljest tuntud oma tugeva 
arengupotentsiaali ja kiiresti kasvava majanduse poolest, kuid teisest küljest koormab seda 
aastatepikkune alainvesteerimine taristusse. Taristuinvesteeringute 1,15 triljoni euro 
suuruse puudujäägi kaotamine aitaks regiooni väga palju edasi, muutes Euroopa tervikuna 
tugevamaks ja ühtsemaks. 
 
Kolme Mere algatuse eesmärgid on tõhusam piiriülene koostöö, majanduskasv ning 
turvalisus, mis saavutatakse energia-, transpordi- ja digitaristute arendamise kaudu (sh 
energiasektoris suurem vastuskindlus). See algatus on ühtlasi muutunud projektiks, mis 
tugevdab USA ja Euroopa transatlantilisi suhteid. 
 

 



Algatuses osaleb kokku 12 ELi liikmesriiki, mis asuvad Läänemere, Musta mere ja Aadria 
mere vahel: Austria, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, 
Sloveenia, Tšehhi ja Ungari. Olulisteks partneriteks on Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit ja 
Saksamaa. 
 
Kolme Mere riigid moodustavad pindalalt Euroopa Liidust kolmandiku ja pakuvad kodu 111 
miljonile inimesele. Kuid 2018. aasta andmetel moodustab siinne keskmine SKT vaid 78% ELi 
keskmisest. Samal ajal oli 12 riigi 2015.–2019. aasta keskmine majanduskasv 3,5% võrreldes 
Euroopa Liidu 2,1%ga. 
 
Kolme Mere virtuaalsel tippkohtumisel keskendutakse algatuse tulevikule ja edasistele 
plaanidele. Kui seni on algatusega pööratud põhitähelepanu transpordi- ja 
energiaküsimustele, siis Tallinnas keskendutakse eraldi digiülemineku ja targa ühenduvuse 
teemadele. 
 
Lisateavet Kolme Mere eesmärkide kohta leiate algatuse veebisaidilt. 
 

Kuidas Kolme Mere algatus loodi? 
 
Ajalugu on jaganud nendele Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele kätte väga erinevad kaardid, 
samamoodi erineb nende kultuuriline ja religioosne taust. Sellest hoolimata on kõigi 12 riigi 
ajaloos üks ühine peatükk: raudne eesriie, mis jagas Euroopa poolsajandiks kahte lehte ning 
lämmatas regiooni loomuliku arengu, majanduskasvu ja ühtsuse. 
 
Kui Lääne-Euroopa riike ühendavad omavahel maanteed ja raudteed, elektriliinid ning nafta- 
ja gaasijuhtmed, siis Kesk- ja Ida-Euroopa riigid on üksteisest tänapäevase taristu mõistes 
üsna eraldatud. Puudujääk annab eriti teravalt tunda piki regiooni põhja-lõuna telge. 
 

Investeeringute puudus 
Kuigi Euroopa Liidu ühtne majandus- ja tolliruum on sillutanud teed kogu maailmajao 
stabiilsele arengule, eristab Kesk- ja Ida-Euroopa riike Lääne-Euroopa omadest endiselt 
majanduslik ebavõrdsus ning aegunud taristu. Hoolimata Euroopa Liidu ühisest poliitikast ei 
ole õnnestunud 20. sajandi teises pooles tekkinud mahajäämust siiani tasandada. 
Aastakümnete jooksul kujunenud taristu-, energia- ja digiinvesteeringute puudujääk on 
kasvanud hinnanguliselt 1,15 triljoni euroni. Selle kõrvaldamine arendaks regiooni väga palju 
edasi ning muudaks Euroopa tervikuna tugevamaks ja ühtsemaks. 
 

Kolme Mere algatuse sünd 
2014. aastal juhtis USA mõttekoda Atlantic Council oma aruandes „Euroopa lõpuleviimine“ 
(ingl Completing Europe) siinsele ebavõrdsusele tähelepanu. Aruanne innustas kahte 
riigipead – Horvaatia presidenti Kolinda Grabar-Kitarovići ja Poola presidenti Andrzej Dudat 
– looma algatuse, mis on suutnud paeluda üha suuremal arvul äri- ja poliitikamaailma 
liidreid. Kolme Mere lugu saab igal aastal juurde uue tulevikku vaatava peatüki. 
 
Siiani on presidentide tasandil toimunud juba neli Kolme Mere algatuse tippkohtumist. 
Esialgu vaid osalevate riikide presidentidele mõttevahetuseks mõeldud platvorm on 

https://3seas.eu/et


laienenud – sellele on lisandunud iga-aastane ärifoorum ja ärilistel alustel tegutsev 
investeerimisfond. Algatuses on hakanud üha aktiivsemalt kaasa lööma ka 12 riigi 
täidesaatva võimu esindajad. Saksamaast ja Ameerika ühendriikidest on saanud algatuse 
aktiivsed koostööpartnerid. 
 
Kolme Mere algatus loodi algusest peale Euroopa Liidu täiendamiseks, mitte sellega 
konkureerimiseks. Seda tõendab ka Euroopa Komisjoni tihe kaasatus ja osalemine kõigil 
tippkohtumistel. 
 

Mida Tallinnas ette võetakse? 
 
Tallinn võõrustab 19. oktoobril Kolme Mere virtuaalset tippkohtumist ja veebifoorumit, 
mille avab riigipeade debatt. Kohtumisel tehakse ettekandeid ja peetakse arutelusid 
rahvusvaheliste taristuprojektide rahastamise teemal ning pakutakse lahendusi energia- ja 
transpordisektori digitaliseerimiseks. Eesti kui maailma esimene digiühiskond tutvustab 
Targa ühenduvuse visiooni, mis on loodud Kolme Mere regiooni arengu toetamiseks. 
Sündmust kantakse reaalajas internetis üle. Seda juhib Gideon Rachman Financial Times’ist. 
 
Peamised teemad: 

• esiteks algatuse tulevik ja roll selle riikide majanduskasvu ja energiaturbe tagamisel; 

• teiseks Kolme Mere regiooni energia-, transpordi- ja digitaristu rahvusvaheliste 
projektide rahastamine; 

• kolmandaks Targa ühenduvuse visiooni üldine tutvustamine. Viimane kujutab Eesti 
lisapanust taristu tõhusamate kasutusviiside leidmisse. 

 
Targa ühenduvuse eesmärk on luua uuenduslike teenuste kasvuplatvorm ja toetada 
innovatsioonipõhist majanduskasvu. See võib lõppkokkuvõttes viia näiteks 
maanteetranspordi automatiseerimise ja elektrivõrkude nutika ümberkujundamiseni, 
lubades tarbijatel olla ühtaegu nii energia tarbija, tootja kui ka salvestaja rollis. 
Ambitsioonika visiooni elluviimiseks peavad kõik Kolme Mere regiooni riigid järgima 
transpordi- ja energiataristu rajamisel samu põhimõtteid. Senisest enam tuleb 
keskenduda andmete avatud vahetusele ja juba kogutud andmete rakendamisele. 
 
Lisateavet päevakava kohta leiate siit. 
 

Tark ühenduvus 
 
Wiredi poolt „maailma kõige arenenumaks digiühiskonnaks“ nimetatud eestlased on 
teerajajad, kes on loonud tõhusa, turvalise, läbipaistva ja suurt väärtust loova ökosüsteemi. 
e-Eesti on aidanud luua läbipaistvama, usalduslikuma ja tõhusamalt toimiva ühiskonna. 
Eestlased on õppinud, et e-lahenduste arendamine ei tähenda ainult millegi (digitaalkihi) 
lisamist, vaid põhimõttelisi muudatusi. 
 

https://3seas.eu/sundmus/programm


Targa ühenduvuse tutvustus 
Kolme Mere regioon seisab silmitsi paljude omavahel seotud probleemidega seoses 
digiülemineku laiendamisega, mille eesmärk on parandada piirkonna konkurentsivõimet ja 
vähendada CO 2 -jalajälge. 
 
Targa ühenduvuse (ingl Smart Connectivity) üldine visioon on laiendada  digilahendusi kogu 
põhitaristule, mis omakorda toetaks uusi ärimudeleid ja tehnoloogiaid, nagu 
reaalajamajandus, taastuvenergiapõhine nutikas elektrivõrk ning digilahendustele toetuv 
logistika ja liikluskorraldus. See tähendab tulevikukindlate investeeringute tegemist energia- 
ja transpordisektorisse. 
 
Tark ühenduvus annab tõuke liitmaks meie energia- ja transporditaristud digiplatvormide ja 
-teenuste abil, mis lubavad ühendatud taristut parimal võimalikul moel hallata. Need 
sektorid keskenduvad digiülemineku ja nutienergia pakutavatele liikuvusvõimalustele, mis 
loovad väljavaate kaasatud tarbijate (s.t tarbijad ja tootjad ühes isikus) rohelisemale 
reaalaja-energiaturule. Nutienergia ja -liikuvuse edendamine ja lõimimine on võimalik, kui 
selleks luuakse vajalikud digivõimalused – sel juhul viib bittide-baitide jagamise ning 
taaskasutamise võimekus meie piirkonda edasi. 
 

Visioon 
Kujutlegem, et Kolme Mere regioon, mille vastastikune ühenduvus oli varem piiratud, 
pöörab selle lähitulevikus oma kasuks tänu targa ühenduvuse nimel tehtavatele ühistele ja 
koordineeritud jõupingutustele. 
 
Kolme Mere regioon on nutiliikuvuse ja energiainnovatsiooni üleilmne keskus, mis arendab 
ja müüb lahendusi kogu maailmas. 
 
See regioon moodustab ühe lõimitud energiapiirkonna, mis on ühtlasi oluline osa Euroopa 
energialiidust. Meie energiaturud on omavahel seotud, aidates piirkonna igal riigil oma 
energianõudlust ja -pakkumist paremini hallata ning tagades energiajulgeoleku ilma väliste 
teenuseosutajate peale lootmata. 
 
Olgu tegemist Poola küla või Austria linnaga – meil on aktiivsed kaasatud tarbijad (ingl 
prosumers), s.t kus on tuul, vesi või päike, seal leidub energiatootjaid, kes varustavad kogu 
regiooni puhta energiaga. Reaalajas andmevood ning nutiseire ja omavahel ühendatud 
võrkude kasutuselevõtt tagavad nutikama energiamajanduse. See on tõstnud Kolme Mere 
regiooni riigid energia säästliku kasutamise edetabelis tippu. 
 



 
 
Samal moel katavad kogu piirkonda nutikad transpordikoridorid. Autonoomsed ja rohelisel 
energial töötavad sõidukid võivad läbida kogu regiooni, põhjast lõunasse või idast läände ja 
tagasi. See toob endaga kaasa uued mobiilsusteenused ja avab multimodaalsuse, mis pakub 
veelgi suuremat ühenduvust ning säästab vastutasuks nii aega kui ka raha. Eriti on seda 
märgata kaubaveos – kaup liigub tehastest autonoomsete nõudmisel tellitavate sõidukite 
abil nutikatel maanteedel või raudteedel arukatesse logistikakeskustesse, kus ei kasutata 
mahukat inimtööd, ning see toimub ilma tarneahelat takistava (paber)bürokraatiata. 
Andmed liiguvad reaalajas – digidokumentatsioon, nutikas juhtimine ja järelevalve ning 
optimeeritud taristu ja liikluskorraldus teevad selle võimalikuks. Sellega seoses muutub 
transport viimaks ometi keskkonnahoidlikuks – see on CO 2 -neutraalne ja tarbib vähe 
energiat. 
 
Et eelkirjeldatu ellu viia, vajab Kolme Mere algatus poliitilist tahet ning peab esmatähtsaid 
projekte paremini koordineerima ja kooskõlastama. Lõppkokkuvõttes peaks järjepidev ja 



jätkusuutlik koordineerimine looma tõhusa investeerimis- ja innovatsioonitsükli, tehes 
Kolme Mere algatuse liikmesriikidest üleilmse digi- ja rohemajanduse liidrid. 
 

Eesti saavutused Kolme Mere algatuse edendamisel 
 
Eesti nimetati 2019. aasta juunis Sloveenias Ljubljana tippkohtumisel Kolme Mere 
tippkohtumise ja ärifoorumi järgmiseks võõrustajaks. Sellest ajast peale on palju saavutatud. 
 
Üks meie põhieesmärke oli anda hoogu Kolme Mere algatuse investeerimisfondile. Esmalt 
liitusime fondiga. Viimase aasta jooksul on fondiga liitunud või liitumas viis riiki, 
suurendades kaasatute üldarvu kahest kaheksani. See näitab, et Kolme Mere algatuse riigid 
usuvad koostööplatvormi. Seda usku toetab ka USA välisministri Mike Pompeo lubadus 
investeerida piirkonna taristu arendamisse kuni miljard dollarit. 
 
Teiseks tugevdasime koostööd valitsuste tasandil, korraldades esimese Kolme Mere 
välisministrite kohtumise, et suurendada algatuse praktilist väljundit. Seni on olnud algatuse 
eestvedajateks presidendid, kuid tegelike tulemuste saavutamine eeldab siiski oma ala  
juhtide osalust. On hädavajalik, et algatuses osaleksid ka valitsused, kes aitaksid kõrvaldada 
taristu ja ühenduvuse mahajäämust ning saavutada uut majanduskasvu. 
 
Kolmandaks – endiselt praktilisel lainel – lõime tehnilise sekretariaadi, et tagada järgmise 
tippkohtumise ja ärifoorumi tõrgeteta korraldus ning Kolme Mere algatuse 
üldkoordineerimine. Sekretariaat töötab selle aasta lõpuni Tallinnas. Seejärel teevad 
algatuse liikmesriigid uue otsuse, millised peaksid olema sekretariaadi ülesanded ja edasine 
töökord ning kus see peaks tegutsema. 
 
Koos sekretariaadiga seadsime sisse algatuse püsisuhtluskanalid: uue veebisaidi ja 
sotsiaalmeediakanalid. Kolme Mere algatusel on nüüd pilkupüüdev visuaalne identiteet ja 
selged kasutussuunised. 
 
Neljandaks. Viimase kahe aasta jooksul on kõik osalevad riigid valinud välja oma tähtsaimad 
energia-, transpordi- ja digivaldkonna taristuprojektid. Me muutsime neist ülevaate 
digitaalseks, hõlpsasti juurdepääsetavaks veebiportaaliks ja informatiivseks keskkonnaks 
kogu maailma investoritele. See aitab kaasata rohkem erakapitali, et kõrvaldada 
taristuinvesteeringute mahajäämus Kolme Mere regiooni ja Lääne-Euroopa vahel. Portaal 
avatakse Kolme Mere algatuse virtuaalse tippkohtumise ja veebifoorumi ajal. 
 
Viimasel saavutusel võib olla Kolme Mere algatuse tulevikule kõige suurem mõju. Nagu 
eestlastelt oodata võib, oleme tugevdanud algatuse digisammast ja koostanud kogu 
regioonile Targa ühenduvuse visiooni. See annab tõuke ühendamaks energia- ja 
transporditaristud digiplatvormide ja -teenuste abil. 
 
Pakkusime tervikkäsitluse laiendada digilahendusi kogu põhitaristule, mis omakorda toetab 
uusi ärimudeleid ja tehnoloogiaid, nagu reaalajamajandus, taastuvenergiapõhine nutikas 
elektrivõrk või digivõimalustele toetuv liikluskorraldus. 
 



See tähendab tulevikukindlate investeeringute tegemist energia- ja transpordisektorisse. 
 
Selle idee elluviimine teeb Kolme Mere regioonist nutiliikuvuse ja energiainnovatsiooni 
üleilmse pääsupunkti, mis arendab ja müüb lahendusi kogu maailmas. 
 

Kolme Mere algatuse investeerimisfond 
 
Kolme Mere algatuse investeerimisfond on mõeldud 12 Euroopa riigi huve ühendava 
poliitilise algatuse majanduslikuks toeks. Nende riikide ühine eesmärk on arendada 
piirkonna taristut, mis nõuab suuri investeeringuid. Fond toetab edasiviivate 
taristuprojektide praktilist elluviimist. 
 
Kolme Mere algatuse investeerimisfond registreeriti 29. mail 2019 Luksemburgis. Selle 
asutamislepingule kirjutasid alla Poola arengupank, Gospodarstwa Krajowego pank ja 
Rumeenia ekspordi-impordipank EximBank, kes olid ka fondi esimesed investorid. 2020. 
aasta veebruaris teatas USA välisminister Mike Pompeo, et Kongressi ja USA Rahvusvahelise 
Arengufinantseerimise Korporatsiooni (U.S. International Development Finance 
Corporation) toetusel annab panustab USA fondi kuni miljard dollarit. 
 
Fond ei oota investeeringuid mitte üksnes riikidelt, vaid ka pensionifondidest, erakapitali 
investeerimisfondidest ja erainvestoritelt. Fondi kogumahuks on kavandatud 3–5 miljardit 
eurot. 
 
Kolme Mere algatuse iga-aastase tippkohtumise ja ärifoorumi üks eesmärke on suurendada 
piirkonna majandusse investeerimise aktiivsust ning meelitada ligi rahvusvahelisi 
investoreid. Fond on selleks üks töövahendeid ja kuigi sel on oma liikmesriikide poliitiline 
toetus, ei sekku poliitikud fondi tegevusse ega mõjuta selle investeerimisotsuseid. Fondi 
valitsetakse ärilistel alustel: investeerimisprojektid valitakse nende kasumlikkuse järgi, sest 
eesmärk on teenida investoritele tulu. Fond ei konkureeri Euroopa Liidu olemasolevate 
finantsinstrumentide ega riiklike rahastamismudelitega, vaid pigem täiendab neid. Nii 
suudetakse toetada Kesk- ja Ida-Euroopa taristuprojekte suuremas mahus ning kiirendada 
nende elluviimist. 
 
Kolme Mere algatuse investeerimisfondi investeerimisnõustaja on Amber Infrastructure 
Group. 
 
Kolme Mere regiooni aastakümnete jooksul kujunenud taristuinvesteeringute puudujääk on 
kasvanud hinnanguliselt 1,15 triljoni euroni. Seega ei rahulda fond piirkonna kõiki vajadusi ja 
oluliste taristuprojektide jaoks läheb vaja ka muid rahastusallikaid. 
 
Järgmiselt leheküljelt leiate infograafiku, kus on kirjeldatud, millised võivad olla 
taristuprojektide eri rahastusallikad. 
 
 
 
 





Eelmised tippkohtumised 
 

Dubrovniku tippkohtumine 2016 
Esimene Kolme Mere algatuse tippkohtumine toimus 25.–26. augustil 2016 Dubrovnikus 
Horvaatias ja seda võõrustas Horvaatia president Kolinda Grabar-Kitarović. 
 
2016. aasta tippkohtumine pani aluse kõrgetasemelisele dialoogile, mis tegeleks regiooni 
ühenduvuse küsimustega. Kolme Mere algatus kiideti heaks mitteametliku platvormina 
eesmärgiga tagada poliitiline toetus ja otsustav tegutsemine osalevate riikide strateegilise 
tähtsusega piiriülestes ja makroregionaalsetes energia-, transpordi-, digikommunikatsiooni- 
ja majandusprojektides. 
 
Ühisdeklaratsioon (inglise keeles) 
 

Varssavi tippkohtumine 2017 
Teine Kolme Mere algatuse tippkohtumine toimus 6. juulil 2017 Varssavis Poolas ja seda 
võõrustas president Andrzej Duda. Kolme Mere algatuse kaheteistkümnest liikmesriigist 
kümmet esindas kohtumisel riigipea ja kahte muud kõrged esindajad. Lisaks osales 
kõrgetasemelisel kohtumisel Ameerika ühendriikide president Donald Trump. 
 
Varssavi tippkohtumine pani regionaalse koostöö formaadile tugeva poliitilise aluse ja tõstis 
selle kaalukust. Muu hulgas kinnitati uuesti pühendumust ELi ühtsuse tugevdamisele, 
regiooni transpordiühenduste arendamisele ja nende lõimimisele üleeuroopalisse TEN-T 
võrgustikku ning ELi energiapoliitika eesmärkide saavutamisele. Tippkohtumisel võeti vastu 
Kolme Mere algatuse esimene ühiste majandusprojektide nimekiri ja rõhutati vajadust 
arendada projekte ärilistel alustel. 
 
12 liikmesriigi presidendid ja kõrged esindajad määratlesid koostöö peamised põhimõtted 
ning otsustasid rajada regiooni majanduskoostöö platvormina Kolme Mere ärifoorumi. 
 
Varssavi tippkohtumise ajal rõhutasid Ameerika ühendriigid tugevat toetust ja tahet 
teha Kolme Mere algatusega partnerina koostööd. Lisaks kinnitati uuesti transatlantilise 
koostöö strateegilist tähtsust.  
 
Ühisdeklaratsioon (inglise keeles) 
 

Bukaresti tippkohtumine 2018 
Kolmas Kolme Mere algatuse tippkohtumine toimus 17.–18. septembril 2018 Bukarestis 
Rumeenias ja seda võõrustas Rumeenia president Klaus Iohannis. 
 
Tippkohtumisel osales enamik algatuse 12 riigi juhtidest, lisaks Euroopa Komisjoni president 
Jean-Claude Juncker, Saksamaa välisminister Heiko Maas, USA energiaminister Rick Perry ja 
teised kõrged külalised. 
 

https://media.voog.com/0000/0046/4166/files/DUBROVNIK_deklaratsioon_2016.pdf
https://media.voog.com/0000/0046/4166/files/WARSAW-joint-declaration-2017.pdf


Tippkohtumisel lepiti kokku, et algatuse peamised eesmärgid jagunevad kolmeks: 
majandusarengu toetamine, Euroopa Liidu sidususe suurendamine ning transatlantiliste 
sidemete tugevdamine. 
 
Bukaresti tippkohtumise põhieesmärk oli tähistada suurt edu, sidudes riigipeade 
kõrgetasemelise poliitilise toetuse algatuse konkreetsete saavutustega. Kolme Mere 
algatuse Bukaresti tippkohtumise peamine saavutus oli energia-, transpordi- ja 
digivaldkonna esmatähtsate vastastikuse ühenduvuse projektide nimekirja koostamine, mis 
vastaksid osalevate riikide vajadustele ja prioriteetidele ning aitaksid täita algatuse 
üldeesmärke, parandades nii vastastikust ühenduvust regiooni piires kui ka ülejäänud 
Euroopaga. 
 
Lisaks toimus 2018. aastal Bukarestis Rumeenia presidendi patroneerimisel esimene 
ärifoorum. See tõi kokku üle 600 ametniku ja ettevõtete esindaja osalevatest riikidest, ELi 
teistest liikmesriikidest, USAst ja ELi-välistest Kagu-Euroopa riikidest. 
 
Kolme Mere ärifoorumi puhul allkirjastasid asjaomased finantsasutused, kes kavatsevad 
fondis osaleda, ühisavalduse Kolme Mere investeerimisfondi loomise kohta. Fondi eesmärk 
on suunata, toetada ja rahastada esmatähtsaid ühenduvusprojekte ning muid tulevasi 
Kolme Mere projekte. 
 
Osalevate riikide kaubanduskodade Kolme Mere algatuse võrgustik loodi eesmärgiga 
toetada ärifoorumi tegevust ja ühendada piirkonna äriringkondi. Tippkohtumine ja 
ärifoorum pälvisid partnerriikide ja -institutsioonide, nimelt Ameerika ühendriikide ja 
Saksamaa valitsuse, Euroopa Komisjoni, Euroopa Investeerimispanga, Euroopa 
Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga ning Maailmapanga osaluse, toetuse ja huvi. 
 
Ühisdeklaratsioon (inglise keeles) 
 

Ljubljana tippkohtumine 2019 
Neljas tippkohtumine ja teine ärifoorum toimusid 5.–6. juunil 2019 Brdos ja Ljubljanas 
Sloveenias ning neid võõrustas Sloveenia president Borut Pahor. Lisaks liikmesriikide 
riigipeadele (üheksa osales Ljubljana tippkohtumisel ja kolme riiki esindasid teised kõrged 
esindajad) osalesid tippkohtumisel partnerriikide esindajatena Euroopa Komisjoni president 
Jean-Claude Juncker, Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier ning Ameerika 
ühendriikide energiaminister Rick Perry. 
 
Ljubljana tippkohtumisel kinnitasid osalejad uuesti ELi tuleviku ühtsuse ja võrdsuse sõnumit 
ning osalejate valmisolekut teha tööd tänapäevase, kestliku ja uuendusmeelse Euroopa 
nimel. 12 osaleva riigi presidendid ja kõrged esindajad arutasid ELi ülemineku- ning 
geopoliitilisi küsimusi Läänemere, Aadria ja Musta mere seisukohast. 
 
Ärifoorumil kinnitati uuesti, et energia, taristu ja digiüleminek on Kolme Mere algatuse 
olulised valdkonnad ning neid kõiki läbib turvalisuse, innovatsiooni ja keskkonna teema. 
Tutvustati esmatähtsate ühenduvusprojektide seisu ja edenemise aruannet. Otsustati, et 
eduaruandega hinnatakse Kolme Mere projektide edenemist perioodiliselt, tulevastel 
tippkohtumistel. 

https://media.voog.com/0000/0046/4166/files/BUCHAREST-SUMMIT-JOINT-DECLARATION_2018.pdf


 
Ühisdeklaratsioon (inglise keeles) 
 

Kontaktandmed meediaesindajatele 
 
Meediapäringud: Mailin Aasmäe Mailin.Aasmae@vpk.ee või press@3seas.eu  
 
Vabaks kasutuseks mõeldud fotod ja videod avaldatakse nii ürituse ajal kui ka pärast 
seda aadressil https://3seas.eu/media/press-info/photos-and-videos  
 
Kommunikatsiooni- ja turundusjuht Uko Urb, uko.urb@3seas.eu, +372 5645 6728. 
 

https://media.voog.com/0000/0046/4166/files/LJUBLJANAJoint%20Declaration%202019.pdf
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