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Selonteko Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatioyhteistyöstä – 

kohti digitaalisesti integroitunutta aluetta 
 

Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatiosta vastaavat ministerit allekirjoittivat 

ensimmäisen Digital North -julkilausuman Oslossa huhtikuussa 2017. Sitä seurasi 

digitalisaatioministerineuvoston (MR-DIGITAL) perustaminen kesäkuussa 2017. 

Ministerineuvoston nelivuotisella toimikaudella on käynnistetty yli 30 hanketta tiiviissä 

yhteistyössä ministeriöiden, kansallisten digitalisaatioviranomaisten, alueellisten 

yhteistyökumppanien ja muiden ministerineuvostojen kanssa.  

MR-DIGITAL on edistänyt datan, ihmisten, tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta 

tekemällä integroitunutta viranomaisyhteistyötä, joka liittyy sähköiseen tunnistamiseen (eID) ja 

datanvaihtoon. Näin on luotu hyvät edellytykset digitaalisten palveluiden kehittämiselle, josta 

tulee tulevien vuosien keskeinen painopistealue. MR-DIGITAL on ollut Pohjoismaiden ja Baltian 

maiden digitalisaatioyhteistyön käynnistämisestä lähtien tehokas yhteistyöfoorumi, joka on 

edistänyt digitaalista murrosta sekä alueen digitaalista integraatiota. Hyvä perusta on luotu, 

mutta asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii yhtä työtä. Itse tavoitteet ovat yhä 

ajankohtaisia aikana, jota leimaavat COVID-19:n ja vihreän siirtymän kaltaiset kansainväliset 

haasteet. 

Pohjoismaiset yhteistyöministerit (MR-SAM) uusivat kesäkuussa 2020 

digitalisaatioministerineuvoston toimeksiannon uudeksi nelivuotiskaudeksi, jotta MR-DIGITAL 

voisi saavuttaa Digital North 2.0 -julkilausumassa [ks. liite] asettamansa kunnianhimoiset 

tavoitteet. Tavoitteiden toteuttamiseksi MR-DIGITALin budjettia on myös kasvatettu 

merkittävästi seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Se nousee (alustavasti) vuoden 2021 15,9:stä 

miljoonasta Tanskan kruunusta 19,3 miljoonaan kruunuun vuonna 2024. MR-DIGITAL priorisoi 

vuoteen 2024 saakka neljää painopistealuetta toteuttaakseen Pohjoismaiden ministerineuvoston 

vision Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena. 

 

  

1. Vihreän siirtymän vauhdittaminen  

Avaamalla julkista dataa, analysoimalla 
digitekniikoiden mahdollisuuksia ja 
edistämällä vihreää digitalisaatiota

2. Kilpailukyvyn vahvistaminen 

Edistämällä digitaalista innovointia ja 
digitekniikoiden käyttöä, jotka perustuvat 

5G:hen ja tekoälyyn

3. Liikkuvuuden vahvistaminen

Helpottamalla kansalaisten ja yritysten 
opiskelua, työskentelyä ja liiketoimintaa 

koko alueella

4. Digitaalisen vastuullisuuden 
vahvistaminen

Edistämällä dataetiikkaa ja osallisuutta 
digitalisaation sääntelyssä

Kestävin ja 
integroitunein alue
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Vihreän siirtymän vauhdittaminen digitalisaation avulla 

Digitaaliset tekniikat ja liiketoimintamallit ovat tulevaisuuden kasvun ja vihreän siirtymän tärkeitä 

välineitä ja kirittäjiä. Siten ne ovat keskeisiä työkaluja myös maailman kestävin alue -vision 

toteuttamisessa.  

Pohjoismaat ovat vihreän siirtymän edelläkävijöitä, ja digiratkaisut auttavat jo nyt varmistamaan 

entistä paremman energiatehokkuuden, älykkäämmät liikenneratkaisut ja kestävämmän 

tuotannon kehittämisen. Esimerkkinä on energian tuotanto- ja jakeluala, jolla data on 

välttämätön osa tuulivoimaloiden perustamiseen liittyvää arviointia. Se myös laskee 

kustannuksia, kun esimerkiksi sähköverkkoa mitoitetaan entistä vihreämpää energiahuoltoa 

varten. Digitekniikat voivat siten antaa nostetta vihreälle siirtymälle ja auttaa saavuttamaan 

tavoitteen hiilidioksidipäästöjen pienentämisestä 70 %:lla vuoteen 2030 mennessä. 

MR-DIGITAL tukee ja fokusoi vihreään digitalisaatioon liittyvää panostusta vuonna 2020 

käynnistämällään analyysilla, joka koskee digitalisaation roolia ja potentiaalia vihreässä 

siirtymässä. Analyysissä kartoitetaan siirtymää tukevia digitaalisia työkaluja ja toimia. Lisäksi 

tehdään konkreettisia suosituksia Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisiksi toimiksi, joilla 

voidaan tehokkaimmin edistää alueen vihreää siirtymää.    

Tärkeät panostukset koostuvat datan ja vahvuuksien hyödyntämisestä ristiin rastiin koko alueella. 

Työssä hyödynnetään esimerkiksi Pohjolan parhaita testaus-, esittely- ja kehityslaitoksia, jotka 

annetaan käyttöön vihreää siirtymää tukevien digitekniikoiden kehittämiseksi.  

 

Elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistaminen digitalisaation avulla  

Digitekniikoita hyödyntävään datatalouteen siirtyminen on täydessä käynnissä, ja se on yksi 

tulevaisuuden kasvun keskeisistä ajureista. Pohjoismaisten yritysten on syytä olla aivan 

kehityksen eturintamassa. Pohjoismaiden hallitusten tärkeänä tehtävänä on siten tukea ja 

edistää digitaalista innovointia, jotta yritykset hyödyntäisivät digitalisaation mahdollisuuksia 

yhteiskunnan kasvun ja kehityksen vauhdittamiseksi.  

Tutkimus- ja innovaatiokapasiteettiamme on syytä hyödyntää myös rajat ylittävässä 

yhteistyössä, joka liittyy digikeskittymiin ja digitaalisiin testialustoihin. Yhteistyön avulla voimme 

säilyttää asemamme digitekniikoiden johtavana testialueena ja tukea edistyksellisten 

MR-DIGITAL aikoo vuoteen 2024 saakka 

• edistää yhteiskunnan ja talouden hiilineutraaliutta ja vihreää siirtymää parantamalla datan ja 

uusien tekniikoiden käyttöä 

• tutkia menetelmiä ja standardeja, joilla voidaan nykyistä paremmin arvioida, esitellä ja 

vähentää yhteiskunnan digipalveluiden hiilijalanjälkeä. 
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digitekniikoiden kehittämistä tiukkojen turvallisuusstandardien ja datan vastuullisen käytön 

pohjalta.  

Pohjoismaiden investoinnit digitaaliseen innovointiin ovat suhteellisen pieniä verrattuna moniin 

muihin maihin ja alueisiin. Tämän takia on pidettävä silmällä myös muuta maailmaa ja varsinkin 

EU:ta. Digitalisaation kannalta on erittäin tärkeää, että EU:hun syntyy toimivat digitaaliset 

sisämarkkinat, joilla on tietosuojaa ja tiedon vapaata liikkuvuutta koskevat yhteiset standardit 

elinkeinoelämän ja yhteiskuntiemme parhaaksi. 

MR-DIGITAL on edistänyt digitaalista innovointia keskittymällä analyysien, suositusten ja 

selvitysten käynnistämiseen ja tukenut siten tekoälyn ja muiden datapohjaisten ratkaisujen 

kehittämistä, 5G:n käytön seurantaa, alueellisen innovointi- ja digitalisaatiotietämyksen 

karttumista, alueen markkinointia alueellisena testialustana sekä yhteistyöverkostojen toiminnan 

helpottamista. Vuosien 2017–2020 pääpanostuksiin on sisältynyt myös Pohjoismaiden ja Baltian 

maiden tutkimusohjelma, joka keskittyy digitalisaation pitkän aikavälin vaikutuksiin julkisella 

sektorilla ja yhteiskunnassa. Lisäksi on kartoitettu avoimia datajoukkoja ja tehty suosituksia siitä, 

miten viranomaiset voivat jakaa dataa keskenään tekoälyratkaisuissa käytettäväksi, sekä tehty 

pohjoismais-balttilainen SWOT-analyysi ja selvitys 5G-alan tärkeimmistä ajureista, 

testiympäristöistä ja innovaatiokeskittymistä.  

 

 

Liikkuvuuden vahvistaminen digitalisaation avulla 

Pohjola on kansainvälisiä kärkialueita yksityisen ja julkisen sektorin digitalisaatiossa, ja 

kansalaiset ja yritykset käyttävät paljon erilaisia sähköisiä julkisia palveluita. Kun julkisten 

palveluiden digitalisaatio etenee, samalla kasvaa tarve käyttää näitä palveluita yli rajojen. Tämä 

koskee varsinkin niitä monia kansalaisia ja yrityksiä, jotka liikkuvat päivittäin maasta toiseen 

opiskelun, työn ja yritystoiminnan takia ja jotka hyötyisivät mahdollisuudesta käyttää alueen 

sähköisiä itsepalveluratkaisuja. Se helpottaisi kansalaisten ja yritysten asiointia, kuten 

veroilmoituksen tekoa, koulutukseen hakemista, sähköisten reseptien määräämistä ja saamista 

sekä pankkipalveluiden käyttöä. 

MR-DIGITAL aikoo vuoteen 2024 saakka 

• edistää digitekniikoiden kehitystä ja käyttöä levittämällä Pohjoismaiden ja Baltian maiden 5G- 

ja tekoälyratkaisuja ja seuraamalla 5G:n käytön kehitystä 

• lisätä pääsyä julkiseen dataan ja edistää siten esimerkiksi tekoälyn käyttöä ja kieliteknologian 

kehitystä, jotta alueen kansalaisille ja yrityksille voitaisiin tarjota nykyistä parempia palveluita  

• edistää hyviä hankintakäytäntöjä ja -kumppanuuksia, ml. sähköisen ja innovatiivisen 

hankinnan käyttöä, ja sitä kautta innovatiivisia ratkaisuja, jotka voivat parantaa julkisten 

digipalveluiden laatua ja kapasiteettia sekä tukea rajat ylittävää yhteistyötä.  
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Kun Pohjoismaissa ja Baltian maissa on yhtenäiset datainfrastruktuurit, tiukat laatu- ja 

turvallisuusstandardit digipalveluissa, vahva digitaalinen luottamus väestötasolla sekä 

kunnianhimoiset tavoitteet, jotka liittyvät käyttäjälähtöisten digipalvelujen tarjoamiseen 

kansalaisille, se antaa hyvät edellytykset nousta edelläkävijäksi EU:n digitaalisten 

sisämarkkinoiden toteuttajina.  

MR-DIGITALin priorisoituna tavoitteena on edistää rajat ylittävää pääsyä sähköisiin palveluihin 

EU:n standardien ja sääntelykehyksen mukaisesti. MR-DIGITAL käynnistää vuosina 2021–2024 

digipalveluohjelman. Työn yhtenä olennaisena osatekijä ovat kansalliset sähköiset 

tunnistamisratkaisut (eID), jotka takaavat turvallisen pääsyn sähköisiin palveluihin. MR-DIGITALin 

asettama Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteinen työryhmä on pyrkinyt vuodesta 2017 lähtien 

varmistamaan teknisen ja oikeudellisen yhteentoimivuuden, jotta kansalliset eID-ratkaisut 

voisivat toimia alueella yli rajojen EU:n eIDAS-asetuksen puitteissa. Ensimmäiset eID-ratkaisut, 

jotka mahdollistavat pääsyn muiden Pohjoismaiden sähköisiin palveluihin, on määrä saada 

valmiiksi vuonna 2021.    

Työn toisena olennaisena osatekijänä on yhteisen infrastruktuurin perustamisen viranomaisten 

väliselle datanvaihdolle, joka mahdollistaa digitaalisten palveluiden käytön yli rajojen. Suomen 

vuoden 2021 puheenjohtajakaudella alkaa kolmivuotinen hanke Achieving smooth cross-border 

mobility and daily lives through digitalisation, jossa kehitetään malli Pohjoismaiden viranomaisten 

väliselle datanvaihdolle. 

Työn kolmantena osatekijänä on MR-DIGITALin käynnistämä entistä tiiviimpi yhteistyö, joka 

liittyy tiettyihin digipalveluihin ja jonka tarkoituksena on helpottaa kansalaisten ja yritysten 

työskentelyä, opiskelua ja liiketoimintaa toisessa maassa. Tekemällä tiiviimpää ja 

järjestelmällisempää yhteistyötä rajat ylittävissä digipalveluissa Pohjoismaat ja Baltian maat 

raivaavat tietä kohti digitaalisesti integroitunutta aluetta, joka luo arvoa kansalaisille, yrityksille ja 

julkiselle sektorille.  

Edistäessään digitaalista liikkuvuutta MR-DIGITAL on keskittynyt kehittämään yhteisiä 

standardeja sähköisen tunnistamisen yhteentoimivuudelle Pohjoismaissa ja Baltian maissa ja 

pohjustanut siten tulevaa työtä, jossa mahdollistetaan rajat ylittävä pääsy digitaalisiin palveluihin.  
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Vastuulliset ja sosiaalisesti kestävät digiyhteiskunnat  

Pohjola ja Baltia pyrkivät yhdessä nostamaan ihmisen digitalisaation keskiöön ja takaamaan sen, 

että tekoälyn, automatisaatioratkaisujen ja muiden digitekniikoiden kehitys ja käyttö perustuvat 

läpinäkyvyyteen, vastuullisuuteen, neutraaliuteen ja osallisuuteen kansainvälisten standardien 

mukaisesti. Määrittelemällä datan käytölle ja dataetiikalle yhteisiä standardeja, suuntaviivoja ja 

sääntöjä Pohjoismaat ja Baltian maat voivat saada vahvan äänen keskustelussa, joka koskee 

digitaalisten yhteiskuntien rakentamista ja sääntelyä.  

Keskeisten julkisten palveluiden digitalisaation lisääntyessä on tärkeää taata, että yhteiskunnan 

kaikki osat saavat sähköiset ratkaisut käyttöönsä ja tarvittaessa apua niiden käyttöön. Tämä 

voidaan saavuttaa tukemalla digitaitojen kehitystä ja tekemällä digitaalisesta osallisuudesta 

tulevan digitalisaation tärkeä onnistumistekijä. MR-DIGITALin työn keskeisiä osa-alueita ovat 

digitaalisten kuilujen ehkäisy yhteiskunnassa ja digitalisaation sosiaalisen kestävyyden 

varmistaminen.  

Digitalisaatio on olennainen väline, joka auttaa ratkaisemaan useita Pohjoismaiden tulevien 

vuosien haasteita. Viimeksi COVID-19:n aikana on nähty, miten digitaalisten palveluiden ja 

työkalujen kehitys ja käyttö ovat yleistyneet merkittävästi. Niillä on ollut täysin keskeinen rooli 

tänä vaikeana aikana, jolloin on ratkaisevaa pitää etäisyyttä. COVID-19 on myös osoittanut sen, 

miten hyödyllistä Pohjoismaiden kansalaisille on voida käyttää ongelmitta ja turvallisesti 

digiratkaisuja ja miten sovellusdata voi tarjota arvokasta tietoa ja tehokkaita ratkaisuja 

tartuntojen leviämisen ehkäisyyn.  

Edistämällä digitaalista vastuullisuutta MR-DIGITAL on auttanut ajamaan datatalouden 

sääntelyyn liittyviä Pohjoismaiden ja Baltian maiden näkökulmia muun muassa julkisessa 

keskustelussa ja kansainvälisissä konferensseissa, joissa on ollut mukana johtavia tutkijoita, 

kehittäjiä, yrityksiä, viranomaisia sekä toimiala- ja kansalaisjärjestöjä koko Pohjolasta.  MR-

MR-DIGITAL aikoo vuoteen 2024 saakka 

• jatkaa läheistä yhteistyötä, jossa parannetaan digitaalisia palveluinfrastruktuureja tai 

integroidaan soveltuvia kansallisia infrastruktuureja ja pyritään siten tukemaan ihmisten, 

tavaroiden, palveluiden, pääoman ja datan vapaata liikkuvuutta alueellamme 

• poistaa digitaalisen integraation teknisiä ja lainsäädännöllisiä esteitä ja tarvittaessa kehittää 

vaihtoehtoisia lähestymistapoja soveltuvan EU-lainsäädännön ja -politiikan puitteissa 

• jatkaa sähköiseen tunnistamiseen (eID) liittyvää tiivistä yhteistyötä, jotta 

tunnistamisratkaisujen rajat ylittävä käyttö voitaisiin varmistaa eIDAS-asetuksen mukaisesti 

• edistää datan turvallista vaihtoa, uudelleenkäyttöä ja vapaata liikkuvuutta ja tukea siten 

digitaalista innovointia rajat ylittävien digipalveluiden tarjoamisessa tavalla, jolla varmistetaan 

tasokas tietoturva, henkilötietojen tietosuoja ja dataa koskevan eurooppalaisen sääntelyn 

noudattaminen. 



 

POHJOISMAIDEN NEUVOSTON ISTUNTO 2020  

 
 

6 
 

DIGITALin NordicBaltic.Tech-alusta, joka esittelee COVID-19:n haasteisiin liittyviä digiratkaisuja, 

on auttanut levittämään ja tukemaan alueen startup-ympäristöjen ja viranomaisten kehittämiä 

uusia ratkaisuja.  

 

MR-DIGITAL aikoo vuoteen 2024 saakka 

• edistää tekoälyä ja uusia digitekniikoita koskevia eettisiä ja läpinäkyviä suuntaviivoja, 

standardeja ja periaatteita ja tukea siten niiden vastuullista kehittämistä ja käyttöä 

• vaikuttaa kansainvälisiin infrastruktuuri-, laite-, ohjelmisto- ja datastandardeihin turvatakseen 

yhteentoimivuuden, eheyden, turvallisuuden, luottamuksen ja käytettävyyden tekoälyalalla 

• vaikuttaa eurooppalaiseen alustatalouden sääntelytyöhön ja varmistaa siten sisällön 

vastuullisuus ja luotettavuus sekä liiketoiminnan helppous 

• edistää digitaalista osallisuutta, voimaannuttamista ja tasa-arvoa yhteiskunnissamme 

torjumalla sukupuolieroja, osaamisvajeita, kykyvajeita, ikävinoumia ja datan vääristyneisyyttä 

sekä rakentamalla yhteiskunnissamme digitaalista luottamusta vahvan 

kyberturvallisuustietoisuuden ja tietoturvan avulla 

• rohkaista siihen, että luonnollisen kielen käyttöliittymät ja puhekäyttöliittymät tekevät 

digipalveluiden käytöstä omalla äidinkielellä nykyistä helpompaa Pohjoismaiden ja Baltian 

maiden kansalaisille, ja tukea siten koulutus- ja kulttuurivaihtoa, sosiaalista yhteenkuuluvuutta 

sekä tietämystä Pohjolan ja Baltian alueen ainutlaatuisuudesta. 



This declaration, prepared by the Danish presidency of the Nordic Council of Ministers 
in 2020, builds on the common priorities of the Nordic-Baltic countries, and follows the 
previous ministerial declaration, Digital North 2017-2020, the Nordic Prime Ministers’ 
5G Letter of Intent, the Nordic-Baltic AI Declaration, and the vision for the Nordic 
Council of Ministers, Our Vision 2030. 

This declaration underpins the vision that the Nordic-Baltic region will become the most 
sustainable and integrated region in the world by developing and using advanced digital 
technologies and data in an ambitious, innovative, secure, and ethical manner to tackle 
large societal challenges, such as the green transition and pandemics. It will also pro-
mote excellent public welfare, regional mobility, sustainable growth, and the responsible 
use of digital technologies to strengthen the multilateral trust that exists between the 
countries in the region. 

The countries in the region will cooperate on agreed European standards, infra-structu-
re, data-sharing and interoperability, as well as connectivity in alignment with relevant 
European Union initiatives and legislation. In doing so, the Nordic-Baltic countries will 
lead the way on digital transformation globally, showing that new digital technologies 
and data can be used and shared in a fair, open, and democratic way. 

We, the ministers in charge of digital development from Norway, Sweden, Denmark, 
Finland, Iceland, the Faroe Islands, Greenland, the Åland Islands, Estonia, Latvia, and 
Lithuania, support the following policy goals to address concrete societal issues and 
make the region the most digitally integrated in the world for the wellbeing of people in 
our countries: 

1. Increasing mobility and integration in the Nordic and Baltic region by building a
common area for cross-border digital services,

2. Promoting green economic growth and sustainable development in the Nordic-
Baltic region through data-driven innovation and a fair data economy for efficient
sharing and re-use of data,

3. Promoting Nordic-Baltic leadership in the EU/EEA and globally in a sustainable and
inclusive digital transformation of our societies.

Ministerial Declaration 
Digital North 2.0



1. Increasing mobility and integration in the Nordic-Baltic 
region by building a common area for cross-border digital services

Recognising
That an effective public sector offering user-centric digital services for citizens and 
businesses operating across Nordic-Baltic borders is essential to becoming the most 
integrated region in the world,

We shall
a) Continue to cooperate closely in order to improve cross-border digital  service in

frastructures or integrate the relevant national infrastructures, with the aim to
support the free movement of people, goods, services, capital, and data in our
region.

b) Remove technical and legal barriers to digital integration and, where necessary,
develop alternative approaches within the framework of relevant EU legislation
and policies,

c) Facilitate cooperation between national infrastructures for cross-border use of
electronic authentication (eID) in accordance with the eIDAS Regulation,

d) Promote the secure exchange, re-use, and free movement of data to support
digital innovation in the provision of cross-border digital services, ensuring high
levels of information security, personal data protection, and compliance with
relevant European data regulation.

2. Promoting green economic growth and sustainable development
in the Nordic-Baltic region through data-driven innovation and a
fair data economy for efficient sharing and  re-use of data

Recognising
That although data consumption and processing increase energy demands, high- 
quality data and advanced digital technologies are important drivers for the green 
transition and provision of public services, and that sustainable digital innovation gives 
the Nordic-Baltic region a strong economic competitive edge, 

We shall
a) Promote carbon neutrality and the green transition of society and the economy

through better use of data and new technologies,
b) Explore methods and standards to better assess, present, and reduce the carbon

footprint of digital services in society,
c) Encourage the development of new testing facilities on 5G and monitor the devel

opment of 5G application,
d) Strengthen access to public data, for instance to enable the use of AI and the

development of language technologies, to provide better services for citizens
and businesses in the Nordic-Baltic countries and promote digital innovation and
trade in the region,

e) Promote good procurement practices and partnerships, including wider use of
electronic and innovative procurement, to provide innovative solutions which can
improve the quality and capacity of public services and promote cross-border
cooperation.
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3. Promoting Nordic-Baltic leadership in the EU/EEA and
globally in a sustainable and inclusive digital transformation
of our societies

Recognising
That the Nordic-Baltic countries should ensure that new digital technologies are used 
in a socially inclusive, human-centric, and ethical manner, while promoting Nordic-Baltic 
innovation as a strong brand, both in Europe and globally, 

We shall
a) Promote ethical and transparent guidelines, standards, and principles for AI and

new digital technologies, including blockchain, to support the responsible devel
opment, adoption, and use of these,

b) Contribute to international standards for infrastructure, hardware, programs,
and data to safeguard interoperability, integrity, security, trust, usability, and
mobility within AI,

c) Collaborate on 5G policy coordination, regulation, and innovative application,
d) Promote digital inclusion, empowerment, and equality in our societies by tackling

gender gaps, skills gaps, ability gaps, age bias, and biased data, and by building
digital trust through high awareness of cybersecurity and information security in
our societies,

e) Contribute to the work on regulating the platform economy within the European
framework to ensure responsible and trustworthy content and ease of business,

f) Encourage natural-language user and speech interfaces to support education and
culture as positive platforms to preserve and enhance social co-hesion and
knowledge of the uniqueness of the Nordic-Baltic region,

g) Strengthen our region’s voice within the EU/EEA area.

Delivering on the Declaration 

To achieve the goals and objectives in this declaration and contribute to Vision 2030, 
the Nordic-Baltic ministers in charge of digital development, MR-DIGITAL, ask the 
Secretary General for the Nordic Council of Ministers to develop a cross-sectoral road-
map with targeted actions and a concept for monitoring and reviewing the progress 
and achievements. 

To ensure long-term and sustainable results with high value for citizens, businesses, and 
public administrations, the work towards fulfilling the goals of this declaration should 
include agile approaches and involve close dialogue with public authorities, govern-
ments, and other public and private stakeholders across the region.

/October 1, 2020
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