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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. φρονεί ότι η Συνεργασία για την ενέργεια στην περιφέρεια της Βαλτικής (BASREC) 
αποτελεί χρήσιμο φόρουμ για την εφαρμογή των πολιτικών δράσεων της Βόρειας 
Διάστασης στον τομέα της ενέργειας και ιδίως για θέματα όπως:

- η διαμετακόμιση και ο εφοδιασμός πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις 
προμηθεύτριες χώρες της Βόρειας Διάστασης στα κράτη μέλη της ΕΕ,

- η εκμετάλλευση των πλούσιων αποθεμάτων φυσικού αερίου της περιοχής,

- η εκτίμηση του σχετικού κόστους/οφέλους των δύο σχεδίων φυσικού αερίου, του 
αγωγού North Transgas και του αγωγού Yamal - Ευρώπη, τα οποία έχουν 
χαρακτηρισθεί σχέδια ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος,

- η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της ενίσχυσης των σχέσεων με 
τρίτες χώρες,

- η ένταξη των νέων κρατών της Βόρειας Διάστασης, Ρωσίας, Νορβηγίας και Ισλανδίας 
στις εσωτερικές αγορές ενέργειας της ΕΕ·  

2. τονίζει την σπουδαιότητα των δύο ιδιαίτερα μεγάλων τεχνολογικών προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν οι χώρες της Βόρειας Διάστασης στον τομέα της ενέργειας: της 
εκμετάλλευσης των αποθεμάτων πετρελαίου στις απομακρυσμένες περιοχές του Βορρά, 
με δεδομένη την προβλεπόμενη κανονική τιμή του πετρελαίου των 50 δολαρίων ανά 
βαρέλι και της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης CO2 για την ανάκτηση πετρελαίου·

3. υποστηρίζει τον χάρτη πορείας για την εφαρμογή της επιστημονικής έρευνας που 
συμφωνήθηκε πρόσφατα μεταξύ του Ευρωπαίου Επιτρόπου Επιστήμης και Έρευνας 
Janez Potočnik και του Ρώσου Υπουργού Παιδείας και Επιστήμης Andrej Fursenko, με 
τον οποίο επιδιώκεται η διεύρυνση του κοινού χώρου·

4. καλεί όλα τα μέρη και τους παράγοντες της Βόρειας Διάστασης που συμμετέχουν στην 
ανάπτυξή της και ιδίως την Ρωσία, να λάβουν υπόψη τους τα δύο μείζονα προγράμματα 
της ΕΕ, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δορυφορικής πλοήγησης GALILEO και το πρόγραμμα 
SESAR για ένα νέας γενιάς ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας· 
πιστεύει ότι η ανάληψη δεσμεύσεων εκ μέρους των μερών της Βόρειας Διάστασης για 
αμφότερα τα προαναφερθέντα προγράμματα θα ενίσχυε την βιώσιμη ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα στον τομέα της Βόρειας Διάστασης·

5. επιμένει ότι χρειάζεται να αναπτυχθεί στρατηγική για την προώθηση της συνεργασίας με 
τη Ρωσία στον τομέα των ενεργειακών θεμάτων, που να διασφαλίζει το σεβασμό για τις 
αρχές της αμοιβαιότητας και της διαφάνειας  και την εκ μέρους της Ρωσίας κύρωση της 
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Συνθήκης για τον Ενεργειακό Χάρτη και του Πρωτοκόλλου Διαμετακόμισης·

6. ανησυχεί σοβαρά ότι μετά το 2010 ενδέχεται να παρουσιαστούν ελλείψεις στα αποθέματα  
φυσικού αερίου από την Ρωσία, λόγω της ανεπάρκειας των επενδύσεων που χρειάζεται η 
Ρωσία για να αντεπεξέλθει στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει όσον αφορά τον εφοδιασμό 
της ΕΕ και φοβάται ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν τέτοιου είδους επενδύσεις,
εάν δεν ενισχυθεί η επενδυτική ασφάλεια και δεν διασφαλιστεί η μη διακριτική 
μεταχείριση των εταιρειών της ΕΕ. 


