Itämeren valtioiden neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Norjalta Saksalle 1. heinäkuuta 2022.
Venäjän federaation osallistuminen neuvoston toimintaan keskeytettiin Venäjän hyökättyä
Ukrainaan ja Venäjän federaation vetäytyminen neuvostosta merkitsee katkosta 30 vuoden
yhteistyöhön Itämeren alueella. Neuvoston muut jäsenet ovat päättäneet jatkaa neuvoston
toimintaa alueellisen yhteenkuuluvuuden ja yhteistyön edistämiseksi.
Saksa jatkaa työtä kolmella painopistealalla: Regional Identity, Safe and Secure Region ja
Sustainable and Prosperous Region samalla tukien perustettuja työryhmiä.
Kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä (Expert Group on Sustainable Development) edistää
vuoropuhelua ja yhteistyötä Itämeren kestävän kehityksen kannalta yhteistä etua koskevissa
kysymyksissä. Saksan puheenjohtajakaudella on tarkoitus edistää siirtymää kohti
resurssitehokasta kiertotaloutta ja kestävää ruokavaliota, jossa otetaan huomioon alueellinen
kulttuuri-identiteetti.
Kestävän meritalouden asiantuntijaryhmän on tarkoitus tarkastella mereen liittyvien politiikan
aloja integroituneen meripoliitikan mukaisesti. Saksa haluaa esittää mahdollisten
ympäristötieteellisten, taloudellisten ja sosiaalisten indikaattorien tutkimushanketta, keskustella
merenkulun uusista käyttövoimista/polttoaineista ja nostaa Itämeren satamat keskiöön.
Ihmiskaupan ehkäisystä ja torjunnasta on tullut erityisen tärkeää ja ajankohtaista Ukrainasta
lähteneen pakolaisliikkeen ja naisten ja lasten muodostaman enemmistön suojelemisen myötä.
Siksi Saksa edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä Task Force against Trafficking in Human Beings työryhmässä sekä lasten suojelun asiantuntijaryhmässä (Expert Group on Children at Risk).

Merituulipuistojen edistäminen Itämerellä
Itämeren valtioiden neuvoston jäsenillä on yhteinen tavoite saavuttaa ilmastoneutraalius
viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Itämeren alueella on hyvät edellytykset uusiutuvan
energian tuottamiseksi erityisesti merituulivoimalla. Edellytysten hyödyntäminen auttaa myös
vähentämään merkittävästi tuontiriippuvuutta fossiilisista energianlähteistä. Haluamme sopia
Itämeren valtioiden neuvoston jäsenten kanssa vuoropuhelusta merituulivoimaa koskevien
kunnianhimoisten tavoitteittemme toteuttamiseksi ja aloittaa konkreettisia yhteistyöhankkeita
tiiviissä yhteistyössä energiaministereiden kanssa.

Itämeren ampumatarvikejätteet
Ampumatarvikejätteiden aiheuttamiin vaaroihin on viime aikoina kiinnitetty entistä enemmän
huomiota. Saksa haluaa käydä Itämeren valtioiden neuvostossa keskusteluja lisätäkseen
tietoisuutta aiheesta ja luodakseen yhteistä ymmärrystä ampumatarvikejätteisiin liittyvistä
vaikutuksista ja haasteista. Saksan on puheenjohtajakaudellaan tarkoitus jatkaa alueellisen
yhteistyön kehittämistä Helcomin ja Itämeren parlamentaarikkokonferenssin kanssa tämän
tärkeän aiheen parissa.

Nuoriso
Monet Itämeren alueen yhteistyössä käsiteltävät aiheet koskevat välittömästi tai välillisesti myös
nuorisoa. Saksalle on merkittävää, että Itämeren alueen valtioiden nuoret tapaavat toisiaan ja
että nuoriso osallistuu toimintaan alueellisten haasteiden vastausten löytämiseksi. Kyseessä on
läpileikkaava aihe, joka koskee Itämeren valtioiden neuvoston koko toimintaa. Aihe on erityisen
merkittävä meneillään olevan Euroopan nuorisovuoden kannalta.

