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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 
komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka Baltijas jūras reģiona sadarbība enerģētikas jomā ir lietderīgs forums Ziemeļu 
dimensijas (ZD) politiskā pasākuma īstenošanai enerģētikas jomā un jo īpaši tādos 
jautājumos kā:

− naftas un gāzes tranzīts un piegāde ES dalībvalstīm no ZD piegādātājvalstīm,

− reģiona plašo gāzes resursu izmantošana,

− novērtējot salīdzinošās izmaksas un ieguvumus no diviem gāzes projektiem, projekti 
"Ziemeļu gāzes tranzīta cauruļvads” un „Jamalas—Eiropas cauruļvads” tika notiekti 
kā Eiropai izdevīgi projekti,

− garantētas energoapgādes nodrošināšana, nostiprinot attiecības ar trešām valstīm,

− jauno ZD valstu: Krievijas, Norvēģijas un Islandes integrēšana dažādos iekšējos ES 
enerģijas avotu tirgos;

2. uzsver ZD valstu divu specifisku tehnoloģisku problēmu nozīmību enerģētikas jomā: 
naftas rezervju izmantošana tālajos Ziemeļos, nosakot plānoto parasto naftas cenu ap $ 50 
par barelu un oglekļa dioksīda ierobežošanu un piesaisti, tostarp CO2 izmantošanu naftas 
pārstrādei;

3. atbalsta ceļa karti zinātniskās pētniecības īstenošanai, par ko nesen savā starpā vienojās 
Eiropas Zinātnes un pētniecības komisārs Janez Potočnik un Krievijas Izglītības un 
Zinātnes ministrs Andrei Fursenko, cenšoties paplašināt kopējo telpu;

4. aicina visas Ziemeļu dimensijas ieinteresētās puses un dalībniekus, kuri ir iesaistīti tās 
attīstībā un īpaši Krieviju, ievērot divas galvenās ES programmas, GALILEO, Eiropas 
satelītnavigācijas projektu un SESAR, jaunākas paaudzes projektu Eiropas gaisa 
satiksmes pārvaldībai; uzskata, ka ZD pušu iesaistīšana abos projektos veicinātu 
pastāvīgu izaugsmi un konkurētspēju ZD reģionā;

5. uzsver, ka turpmākai sadarbībai ar Krieviju enerģētikas jomā jāizstrādā stratēģija, kura 
nodrošinātu savstarpīguma un pārredzamības principu ievērošanu un to, ka Krievija 
ratificētu Enerģētikas hartas nolīgumu un Tranzīta protokolu;

6. ir nopietni nobažījies gāzes piegāžu nepietiekamību no Krievijas pēc 2010.gada Krievijai 
nepieciešamo ieguldījumu trūkuma dēļ, lai tā īstenotu piegādes saistības ES, kā arī ir 
nobažījies, ka šādi ieguldījumi nav iespējami, ja neuzlabosies ieguldījumu drošība 
attiecībā uz ES un ja nepanāks nediskriminējošu attieksmi pret ES uzņēmumiem.


