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Liikenne
1. Jatketaan kahden valtion läheistä yhteistyötä, jotta luodaan mahdollistava
liiketoimintaympäristö, joka edistää innovaatioita sekä käyttäjäkeskeisiä, yli rajojen
yhteentoimivia palveluja.
2. Edistetään yhdessä TEN-T ydinverkkoa, joka on kestävän liikenteen ja kestävien
matkustajavirtojen perusta ja joka muodostaa liikennekäytävän Jäämereltä KeskiEurooppaan.
3. Korostetaan Rail Baltican merkitystä Koillis-Euroopan talouskäytävän kehittäjänä ja
alueen kasvun ja taloudellisen integraation tehostajana ja tuodaan esiin Baltian maiden
sekä Suomen ja Puolan tarpeen työskennellä yhdessä yhteisen vision ja aikataulun
mukaisesti Rail Baltican toteuttamiseksi vuoteen 2026 mennessä.
4. Tunnistetaan, että Helsingin ja Tallinnan välisen tunnelin infrastruktuuriprojektin vaikutus
ulottuu 2000-lukua pidemmälle ja että se mahdollistaa alueen kehittymisen globaalisti
näkyväksi innovaatiosolmukohdaksi. Tunneli olisi ainutlaatuinen, innovatiivisia toimia ja
moninaisia rahoituslähteitä vaativa suurprojekti. Yhdessä uudistetun Rail Baltican kanssa
se muodostaisi nopean yhteyden Keski-Eurooppaan. Yksityisen sektorin osallistumisen
voidaan katsoa olevan vaihtoehto prosessin nopeassa edistämisessä ja vakaan taloudellisen
pohjan saavuttamisessa.
5. Jatketaan ja vahvistetaan kahden valtion välistä tiivistä yhteistyötä energiamarkkinoiden
kehittämisessä, vähähiilisen energiajärjestelmän kehittämisessä sekä kansallisella että EUtasolla ja energiainfrastruktuurihankkeissa.
6. Pyritään yhteisponnisteluin avaamaan yhteistyössä Latvian ja Liettuan kanssa itäisen
Itämeren alueen kaasukaupan keskus, joka olisi vahvasti yhteydessä Euroopan unionin
energian sisämarkkinoihin.
7. Jatketaan ponnisteluja Baltian ja Suomen kaasuverkot yhdistävän Balticconnectorkaasuputken rakentamisen loppuun saattamiseksi vuoteen 2020 mennessä.
8. Vahvistetaan yhteistyötä yhteisen näkemyksen varmistamiseksi koskien Suomen ja Viron
sähköjärjestelmien toimitusvarmuutta alueellisessa yhteydessä, huomioiden sekä fyysisen
että kyberturvallisuuden.
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Digitaalinen yhteistyö
1. Varmistetaan ja ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta käynnissä olevat tiedonvaihdon
hankkeet saatetaan loppuun aikataulussa vuosina 2018 ja 2019 sekä tunnistetaan
käyttötapaukset ja tiekartat seuraaville tiedonvaihdon alueille vuoden 2018 loppuun
mennessä.
2. Viron ja Suomen valtion virastojen välinen tiedonvaihto on toiselle osapuolelle maksutonta,
mutta virastot voivat sopia tiedonkäytön rajoituksista toisessa maassa.
3. Selvitetään keinoja seuraavien digitaalisten komponenttien tuomiseksi yhteiseen
kehitykseen NIIS-instituuttiin (Nordic Institute for Interoperability Solutions) ja tuetaan
instituuttia uusien jäsenmaiden löytämisessä.
4. Laajennetaan yhteistyötä semanttisen yhteentoimivuuden alalle tunnistamalla ja
rakentamalla yhdessä menetelmälliset puitteet rajat ylittävässä tiedonvaihdossa tarvittavien
tietosisältöjen ja formaattien sopimiseksi sekä luovuttamalla maksutta toisen maan käyttöön
kehittämänsä tarpeelliset työkalut.
5. Maidemme talouksien yhteenliittymisen tiivistämiseksi hallitukset tukevat reaaliaikaisesti
toimivan talouden kehittymistä, erityisesti rajat ylittäviä aloitteita.
6. Luodaan säännöllistä poliittista vuoropuhelua ja käynnistetään konkreettisia
yhteistyöhankkeita molempien maiden kansallisten tekoälyohjelmien välille.
7. Tekoälyyn perustuvissa julkisissa palveluissa on varmistettava pienten kielten, kuten viron,
suomen ja ruotsin asema.
8. Käynnistetään tiivis vuoropuhelu ja luodaan rajat ylittävää yhteistyötä genomitutkimuksessa
Euroopan unionin miljoonan sekvensoidun genomin aloitteen tukemiseksi.
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Kulttuurilliset, kielelliset ja koulutukselliset yhteydet
1. Edistetään edelleen suomen ja viron kielten opettamista ja oppimista, myös verkkooppimista ja digitaalisia ratkaisuja.
2. Helpotetaan koulutusalan kansainvälistä markkinointiyhteistyötä hyödyntämällä Viron ja
Suomen menestystä PISA-tutkimuksissa ja muissa kansainvälisissä koulutustutkimuksissa.
3. Lisätään yhteisen kulttuuriviennin volyymiä ja yhteistä kulttuurivientipotentiaalia tukevia
hankkeita, ja edistetään synergiaa Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön ja muiden olemassa
olevien organisaatioiden välillä kahdenkeskisellä yhteistyöllä, yhdessä ympäri maailmaa.
4. Tuetaan vastaavia kulttuurikeskuksia molemmissa maissa.
5. Vahvistetaan strategista yhteistyötä kestävän kasvun edistämiseksi korkean koulutustason,
korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden avulla Euroopan unionin tasolla ja
edistetään yhteisiä intressejä ja arvoja OECD:ssä, Unescossa ja muilla kansainvälisillä
foorumeilla.
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Edistetään yhdessä Euroopan unionin kestävää kasvua
1. Jatketaan rakenneuudistusten sekä kasvua tukevien toimien edistämistä, kuten kauppaa,
sisämarkkinoita, Euroopan digitaalistrategiaa ja kiertotaloutta sekä panostetaan yhdessä
unionin strategista ohjelmaa koskeviin seuraaviin neuvotteluihin.
2. Työskennellään seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa kilpailukykyisen
Euroopan unionin puolesta sekä tuetaan kyseisten rajat ylittävien yhteistyöohjelmien
jatkumista.
3. Pyydetään Viron ja Suomen ministereitä etsimään lisää ministeritason
yhteistyömahdollisuuksia Euroopan unionin asioissa ja esittämään konkreettisia
yhteistyöaloitteita omilta aloiltaan alkusyksyyn 2018 mennessä. Pääministerit keskustelevat
näiden ehdotusten jatkokehittämisestä seuraavassa kokouksessaan vuoden 2018
jälkimmäisellä puoliskolla.
4. Tehostetaan ja laajennetaan alueellista (NB6 ja NB6+) yhteistyötä ja tietojenvaihtoa
Euroopan unionin neuvoston eri kokoonpanoissa.
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