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ONE STEP FORWARD, COVID-STEP BACK: 

 THE THREE SEAS INITIATIVE SUMMIT IN 2020 AS A CHALLENGE 

FOR THE BALTIC STATES AND UKRAINE 

 

With the presence of COVID-space, the rules of the game can impact on the 

further steps for Three Seas Initiative (TSI) to reshape its priorities. This article 

highlights the importance of digital challenges that can revoke this regional format of 

cooperation for the EU countries uniting Baltic, Black, and Adriatic Seas. The fast 

and all-encompassing spread of the COVID-19 became a global challenge, requiring 

fast and breakthrough solutions and effective countermeasures. 

The current Three Seas Initiatіve is merely an economic project within and 

beyond the EU. Today, the Initiatіve includes 12 EU member states, all of which, 

except Austrіa, are former post-Soviet countries. However, smart and dіgіtal space 

has already become a certaіn framework to boost regional economic initiatives and 

impact the sustainable digital development of the countries together with cross-

border, energy, transport infrastructure projects. And the last TSI summіt that was 

held in Tallinn, Estonia (October 19, 2020) іs only to support such an idea. 

A strong regіonal cooperation in the digital space, in partіcular during COVID-

times, requires V4, Baltic as well as other countries to pull resources within this 

regional cooperation framework [9, p. 31]. The Three Seas Initiative’s scope is to 

further strengthen coordination and cooperation within the EU sіngle market. Its 

member states declared the ambition to diversify the gas supply [5, p. 60]. In this 

context, the Three Seas Initiative ensured the US presence in Central and Eastern 

Europe, according to President Trump's statements in 2017 at Warsaw TSI Summіt. 

Thus, the Three Seas presents special importance to the U.S. to counterweight 

the Chinese One Belt, One Road Initiative [7, p. 5]. Taking into account that since its 

launch, TSI welcomed very much China’s participation based on the provided 
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funding for this initiative from Beijing, the situation turned to be the opposite since 

2017. China is not mentioned, but the advocacy of the United States is becoming 

louder. Undoubtedly, the US and China's escalation has significantly affected the 

three countries' unwillingness to actively cooperate on this track [2]. 

The United States are prompt to ensure the American presence in Central and 

Eastern Europe because it sees it as a business and geopolitical partner. This, in turn, 

strengthens the region's subjectivity and weakens Russia and China's influence, 

which would still like to see it as their sphere of influence. However, not only the 

current US Administration believes in the TSI potential. 

According to Michael Carpenter, an international adviser to the Democratic 

candidate for the White House, if Joseph Biden is elected president of the United 

States, he will unite NATO, support Poland's defense capabilities, and give priority to 

the Three Seas Initiative [4]. 

The 2018 Bucharest meeting was a marvelous place to build an architecture of 

balances and counterweights between the US and the EU, solving misinterpretations 

related to threat to separate and divide Europe within US support. However, the 

summit's joint declaration emphasizes the importance of overcoming ‘the 

amalgamation of the European Union and enrich transatlantic ties’ [6]. 

Thus, the TSI implications to build synergy with political allies, such as the US 

and EU, to develop a common sense in understanding external pressure from 

aggressive Russia and China's policy, can be supported by its economic and 

infrastructure benefits. 

For the Baltic States, digital and energy infrastructure projects is stipulated to be 

predominantly the prerequisite of interest and success. Therefore, the major topic of 

the Tallinn summit was related to digital infrastructure and technology. Together with 

Poland and Romania, Estonia pioneered in significantly supporting the Three Seas 

Investment Fund aimed for the transport, digital and energy infrastructure projects in 

Central and Eastern Europe [2]. 

It is necessary to underline that China demonstrated its solidarity and 

cooperation with most EU member states during the COVID-times. Determining 

factors influencing the development of the situation in the People's Republic of China 

and at the regional level, along with the events of 2020 such as the deepening US-

China trade confrontation and the COVID-19 pandemic, are China's strategic 

initiatives reflected in the BRI global project (Belt and Road Initiative), investment in 

high-tech programs (such as 5G and artificial intelligence), and Chinese high-tech 

leadership. Besides, China is trying to adjust its global narrative not as a country of 

COVID-19 origin, but as a global peace builder in decreasing the COVID-19 impact 

(sometimes questionably) [1; 2]. 

However, taking into account more future vision than mask diplomacy 

challenges, Digital Estonia has made every effort to increase the treasury of the 

Initiative Fund and invite technology giants such as Google. She sees a guideline that 

the Initiative will create added value for the implementation of the EU Digital 

Agenda [7]. 

This summit focused all partners' attention on ‘smart connectivity’ to build 

synergy with Digital Single Market of the EU [7, p. 2]. The word ‘smart’ was used 



 19 

for energy or transport, as well as for any cooperation of all partners. Projects that are 

already being implemented within the Initiative and are becoming exclusively 'smart' 

are LNG terminals on the coasts of Lithuania and Poland, Rail Baltic, all-Baltic high-

speed rail, and even river transport and a network of canals ‘to connect’ the Danube, 

Oder and Elbe rivers, and to ensure a continuous connection between the Black and 

North Seas [5, p. 61]. 

Although Ukraine is not a member, it may still efficiently contribute to the TSI. 

In fact, it has the following opportunities in all three main areas of cooperation under 

the Initiative: transport, energy and digital. Ukraine should continue to use its transit 

potential for the area between the Baltic and Black Seas, so it fits perfectly into the 

prerogative of North-South infrastructure development initiatives [3, p. 4]. Ukraine's 

gas storage facilities represent significant assets in terms of integrating the CEE 

energy market and securing gas supplies to the region. It should be also highlighted 

that Ukraine is integrated into the construction of the Trans-European road network 

Via Carpatia, and has been negating about participation in an ambitious European 

route E 40 [2]. 

Finally, Ukraine’s IT sector can become a positive trigger to overcome negative 

economic consequences of the COVID-19 pandemic and not to lose such momentum 

for further cooperation. 

To conclude, the European response to the pandemic is currently limited, partly 

due to the dynamism of the situation, partly due to the economic challenges it brings 

for the Baltic states as well as EU neighbors, such as Ukraine.  

However, the Three Seas Initiative is also in its preliminary stage, where there 

are more questions than answers. In case TSI will boost its capacity to implement at 

least some initiatives; it will be a significant progress and a sign to Ukraine not to 

lose this momentum. 
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КОРОНОВІРУС ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИЧНОГО ПІАРУ Д. ТРАМПА 

НА ВИБОРАХ 2020 р. У США 

 

США – найбільший світовий політичний гравець і функціонування в країні 

всіх сфер соцієтального суспільства залежить від такого інституту, як інститут 

Президента. Цим пояснюється важливість вивчення медіастратегії виборчої 

кампанії кандидатів на посаду глави держави, їх планів щодо діяльності, а 

також зовнішніми і внутрішніми чинниками впливу. 

Складність виборчого процесу 2020 р. була зумовлена тим, що у вибори 

втрутився неочікуваний «актор впливу» і переграв всі плани ключовим 

виборчим суб’єктам. Як ніколи, за всю історію виборів основна увага США і 

всього світу була зосереджена за перебігом дії COVID-19 і його впливом на 

політичну американську картину. Пандемія внесла корективи у достатньо 

впевнену виборчу кампанію діючого президента і змусила змінити тактику 

діяльності. Якщо існували сумніви в тому, що вірус буде ключовим питанням 

передвиборчої кампанії, опитування квітня 2020 р. показало, що COVID-19 вже 

став однією з головних новинних подій за останні 10 років у свідомості 

американців [3]. 
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