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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimo energetikos srityje struktūra 
(BASREC) gali būti naudinga įgyvendinant Šiaurės dimensijos (ŠD) politikos kryptis 
energetikos srityje, visų pirma šiais klausimais:

− naftos ir dujų gabenimas ir tiekimas iš Šiaurės dimensijos valstybių tiekėjų ES 
valstybėms narėms,

− gausių regiono gamtinių dujų išteklių eksploatavimas,

− dviejų europinės reikšmės dujotiekų projektų, t. y. „North Transgas“ ir Jamalo –
Europos dujotiekių, išlaidų ir naudos įvertinimas,

− energijos tiekimo saugumo užtikrinimas stiprinant ryšius su trečiosiomis šalimis,

− naujų Šiaurės dimensijos valstybių – Rusijos, Norvegijos ir Islandijos – integravimas į 
ES vidaus energijos rinkas;

2. pabrėžia visų pirma dviejų technologinių problemų, su kuriomis susiduria ŠD valstybės 
energetikos srityje, svarbą: naftos išteklių tolimiausiuose Šiaurės regionuose 
eksploatavimas atsižvelgiant į numatytą įprastą naftos kainą, t. y. apie 50 dolerių už 
barelį, ir anglies dvideginio išskyrimas ir saugojimas, įskaitant ir CO2 naudojimą naftai 
išgauti;

3. remia mokslinių tyrimų įgyvendinimo gaires, kurioms neseniai pritarė už mokslą ir 
mokslinius tyrimus atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas ir Rusijos 
švietimo ir mokslo ministras Andrejus Fursenko, siekdami išplėsti bendrą erdvę;

4. ragina visas Šiaurės dimensijos valstybes ir kitas su ŠD kūrimu susijusias suinteresuotas 
šalis, ypač Rusiją, atsižvelgti į dvi svarbias ES programas: Europos navigacinę 
palydovinę sistemą GALILEO ir Europos oro eismo naujos kartos valdymo sistemą 
SESAR; mano, kad dalyvaudamos šiose programose ŠD valstybės sustiprintų Šiaurės 
dimensijos erdvės tvarų augimą ir konkurencingumą;

5. ragina parengti tolesnio bendradarbiavimo su Rusija energetikos klausimais strategiją, 
kurioje būtų paisoma savitarpiškumo ir skaidrumo principų ir siekiama, kad Rusija 
ratifikuotų Energetikos chartijos sutartį ir Tranzito protokolą;

6. rimtai nuogąstauja dėl iš Rusijos tiekiamų dujų deficito po 2010 m. dėl to, kad gali 
pritrūkti investicijų, kurios būtinos Rusijai siekiant įgyvendinti su tiekimu susijusius 
įsipareigojimus Europos Sąjungai; taip pat baiminasi, kad neužtikrinus geresnio 
investicijų saugumo ir nediskriminuojamo elgesio ES bendrovių atžvilgiu šios investicijos 
gali ir nepasiekti Rusijos.


