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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. mener, at Østersøregionens energisamarbejde (BASREC) er et hensigtsmæssigt forum til 
gennemførelse af den nordlige dimensions foranstaltninger på energiområdet, især 
vedrørende:

− transit og levering af olie og gas fra den nordlige dimensions leverandørstater til EU-
medlemsstater

− udnyttelse af regionens omfattede gasressourcer

− evaluering af henholdsvis omkostninger og udbytte ved de to gasprojekter, North 
Transgas pipeline og Yamal-Europe pipeline, der er klassificeret som projekter af 
europæisk interesse

− sikring af energiforsyningen gennem en styrkelse af forbindelserne med tredjelande

− integration af den nordlige dimensions nye stater, Rusland, Norge og Island, i EU's 
indre markeder for energi;

2. understreger, at der på energiområdet især er to teknologiske udfordringer, der er af stor 
betydning for den nordlige dimensions stater, nemlig udnyttelsen af oliereserverne i det 
høje Nord med en forventet normalpris på olie på omkring USD 50 pr. tønde og 
opsamlingen og lagringen af kuldioxid, herunder anvendelsen kuldioxid ved 
olieindvinding;

3. tilslutter sig køreplanen for implementering af videnskabelig forskning, som 
kommissæren med ansvar for videnskab og forskning, Janez Potočnik, og den russiske 
minister for uddannelses og videnskab, Andrei Fursenko, er nået til enighed om med det 
formål at udvide det fælles område;

4. opfordrer alle parter og aktører, der er involveret i udviklingen af den nordlige dimension, 
og især Rusland til at tage hensyn til to væsentlige EU-programmer, nemlig Galileo-
programmet vedrørende det europæiske satellitnavigationsprojekt og Sesar-projektet til 
udvikling af en ny generation europæisk trafikstyringssystem; mener, at et tilsagn fra den 
nordlige dimensions parter om at deltage i begge disse projekter ville fremme en 
bæredygtig udvikling og konkurrencedygtigheden i den nordlige dimensions område;

5. kræver, at der udvikles en strategi for udbygning af samarbejdet med Rusland på 
energiområdet, som sikrer overholdelse af principperne om gensidighed og 
gennemskuelighed, og at Rusland ratificerer energichartertraktaten og transitprotokollen;

6. er alvorligt bekymret for, at gasleverancerne fra Rusland vil være manglefulde efter 2010, 
fordi Rusland ikke har foretaget de investeringer, der nødvendige for, at landet kan levere 
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de mængder til EU, det har forpligtet sig til; frygter, at der ikke bliver foretaget 
investeringer af denne art, så længe, der ikke findes en bedre investeringssikring og ikke-
diskriminerende behandling af EU-selskaber.


