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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att Östersjöregionens energisamarbete (BASREC) är ett 
värdefullt forum för politiska insatser inom ramen för den nordliga dimensionen på 
energiområdet, i synnerhet i frågor om

– transitering och leverans av olja och naturgas från den nordliga dimensionens 
leverantörsstater till medlemsstaterna, 

– utnyttjande av regionens omfattande gasresurser,

– utvärdering av de relativa kostnaderna och intäkterna från de två gasprojekten North 
Transgas pipeline och Yamal-Europe pipeline, som utsetts till projekt av europeiskt 
intresse,

– tryggande av energiförsörjningen genom starkare förbindelser med tredjeländer,

– införlivande av den nordliga dimensionens nya stater Ryssland, Norge och Island i 
EU:s inre energimarknader.

2. Europaparlamentet framhåller betydelsen av de två särskilda tekniska utmaningarna på 
energiområdet för staterna inom den nordliga dimensionen: utnyttjande av oljereserverna 
längst i norr, med tanke på det beräknade normalpriset för olja på 50 dollar fatet, samt 
avskiljning och lagring av koldioxid, bland annat användning av koldioxid för 
oljeåtervinning.

3. Europaparlamentet stöder den färdplan för bedrivande av vetenskaplig forskning som 
kommissionsledamoten för vetenskap och forskning, Janez Potočnik, och den ryske 
ministern för utbildning och forskning, Andrej Fursenko, nyligen enats om i syfte att 
utvidga det gemensamma området.

4. Europaparlamentet uppmanar alla parter och aktörer som medverkar i utvecklingen av den 
nordliga dimensionen, i synnerhet Ryssland, att beakta två viktiga EU-program: det 
europeiska satellitnavigeringsprojektet Galileo samt Sesarprojektet för en ny generation av 
den europeiska flygledningstjänsten. Parlamentet anser att hållbar tillväxt och 
konkurrenskraft inom det område som omfattas av den nordliga dimensionen skulle 
gynnas av att den nordliga dimensionens parter engagerade sig i dessa båda projekt.

5. Europaparlamentet kräver att det tas fram en strategi för vidare samarbete med Ryssland i 
energifrågor, en strategi som innebär att principerna om ömsesidighet och transparens
efterlevs och att Ryssland ratificerar energistadgefördraget och transiteringsprotokollet.

6. Europaparlamentet är allvarligt oroat över risken för ett underskott i gasleveranserna från 
Ryssland efter 2010 beroende på att de investeringar som krävs för att Ryssland skall 
kunna fullgöra sitt åtagande om leveranser till EU inte görs i tillräcklig omfattning, och 
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fruktar att denna typ av investeringar inte kommer att bli verklighet utan bättre 
investeringssäkerhet och icke-diskriminerande behandling av EU-företag.


