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        PARLAMENTARISK KONFERENCE OM DEN NORDLIGE DIMENSION

                                       ERKLÆRING FRA KONFERENCEN
                                                             1. marts 2007

Medlemmer af Europa-Parlamentet, den parlamentariske konference om samarbejde i 
Østersøområdet, den parlamentariske konference for den arktiske region, Den Baltiske 
Forsamling, Nordisk Råd og nettet af parlamentsmedlemmer fra Barentsregionen mødtes på den 
parlamentariske konference om den nordlige dimension i Europa-Parlamentet i Bruxelles den 28. 
februar-1. marts 2007 for at drøfte den nye politik for den nordiske dimension og for at forberede 
tilrettelæggelsen af et parlamentarisk forum for den nordlige dimension.

De to hovedemner, der skulle drøftes, var politikkerne for den nordlige dimension i forbindelse 
med den arktiske region og Østersøområdet.

Konferencens deltagere glæder sig under henvisning til rammedokumentet for politikken for den 
nordlige dimension og den politiske erklæring om politikken for den nordlige dimension, som 
godkendtes den 24. november 2006, over den moderniserede, mere permanente, markante og 
strukturerede politik for den nordiske dimension, som trådte i kraft den 1. januar 2007, og støtter 
forslaget om at afholde et parlamentarisk forum for den nordiske dimension, som kunne øge den 
rolle, som parlamentsmedlemmerne fra den region, som den nordiske dimension omfatter, spiller 
i forbindelse med gennemførelsen af den nye politik for den nordiske dimension.

Den parlamentariske konference om den nordlige dimension:

1. tilslutter sig, at alle involverede aktører i øget udstrækning fokuserer på et fælles ansvar for
den nye politik; understreger i denne forbindelse, at det er vigtigt, at Island, Norge og Rusland er 
aktive partnere i den nye politik for den nordiske dimension; bemærker endvidere, at princippet 
om fælles ejerskab ikke kun bør gælde for partnerne i den nordiske dimension men bør gælde for
alle aktører i regionen, herunder de nordiske landes regionalråd og deres parlamentariske 
organer;

2. støtter den nordiske dimensions generelle mål, som er at etablere en fælles ramme for fremme 
af en dialog og et konkret samarbejde, styrkelse af stabilitet, velfærd og øget økonomisk 
samarbejde, fremme af økonomisk integration og konkurrenceevne og en bæredygtig udvikling i 
Nordeuropa;

3. mener, at ønsket om at gøre politikken for den nordiske dimension til et regionalt udtryk for 
EU's og Ruslands fire fælles områder er et konstruktivt og meget tilstræbt skridt fremad; mener, 
at det er vigtigt, at formålet med den nordiske dimension er at give EU's og Ruslands fire fælles 
områder et konkret indhold samtidig med, at der fokuseres på andre spørgsmål af særlig 
betydning i de nordiske lande, såsom deres sensible miljø, spørgsmål vedrørende de oprindelige 
befolkninger, den kulturelle spredning og sundhed og social velfærd; opfordrer med henblik 
herpå alle deltagere i politikken for den nordiske dimension til at arbejde aktivt hen imod 
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opnåelsen af målsætningerne for den nordlige dimension, således som de også kommer til udtryk 
i "det arktiske vindue" under den nordlige dimension;

4. henleder opmærksomheden på de prioriterede områder inden for politikken for den nordiske 
dimension: Østersøområdet, Kaliningrad Oblast med dens udviklingsmuligheder som følge af 
den særlige geografiske beliggenhed, såvel som de omfattende arktiske og subarktiske regioner, 
herunder Barentsregionen;

5. understreger den rolle, som den arktiske region spiller som et varslingsområde for de globale 
klimaændringer; understreger, at den hurtige opvarmning af den arktiske region sandsynligvis vil 
få omfattende følge for hele planeten, og at dette problem bør tages op på globalt plan; lægger 
vægt på, at klimaændringerne og den øgede ultraviolette stråling i den arktiske region har 
omfattende følger for det arktiske folks sociale, kulturelle og økonomiske trivsel; bemærker i 
denne forbindelse, at den parlamentariske konference for den arktiske region i sin beslutning af 
4. august 2006 opfordrer til vedtagelsen af en klar, konkret og dynamisk politik for den arktiske 
region under den nordiske dimension; understreger, at kortlægning, identificering og anvendelse 
af de oprindelige befolkningers traditionelle viden som grundlag for udviklingen af principperne 
om sårbarhed og tilpasningskapacitet kan tjene som et muligt instrument til fremtidig fysisk 
planlægning, etablering af institutionelle rammer og forebyggende foranstaltninger med henblik 
på at forberede alle indbyggere i de nordligste områder på den nye situation som følge af
klimaændringerne;

6. understreger betydningen og mulighederne i forbindelse med Det Internationale Polarår 007-
2008 med henblik på fremme af den arktiske region og udviklingen af arktisk forskning såvel 
som muligheden for at udarbejde et charter for forvaltning af den arktiske region;

7. understreger betydningen af at sikre, at udnyttelsen af ressourcerne og forvaltningen af 
havmiljøet i Barentsregionen sker på en miljømæssig forsvarlig og bæredygtig vis;

8. understreger den økonomiske betydning af Østersøområdet med dets høje vækstrater, stærke 
forskningsbase og høje innovationspotentiel for Europa som helhed; støtter derfor arbejdet hen 
imod en strategi for Østersøområdet under den nordiske dimension med henblik på at skabe 
gunstige vilkår for en blomstrende, socialt afbalanceret og økologisk bæredygtig udvikling af 
Østersøområdet; henleder opmærksomheden på den sensible miljøsituation i Østersøen;

9. understreger, at miljøpartnerskabet under den nordlige dimension er et vellykket eksempel på 
praktiske resultater inden for den nordiske dimension; understreger betydningen af partnerskab 
inden for sundhed og socialt velfærd under den nordiske dimension; anmoder i denne forbindelse 
alle partnere i den nordiske dimension om at undersøge muligheden for at anvende 
partnerskabsmodellen på andre prioriterede områder, som f.eks. transport og logistik samt 
energi;

10. opfordrer til nærmere samarbejde vedrørende sikkerhed på havet, især i forbindelse med 
eftersøgnings- og redningsarbejde;

11. gør opmærksom på princippet om samfinansiering fra partnere i den nordiske dimension 
såvel som internationale og private finansieringsinstitutter, hvor det er hensigtsmæssigt, som en 
generel regel for finansiering af aktiviteter under den nordiske dimension; anmoder alle 
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ansvarlige for politikken for en nordisk dimension om at sikre, at der stilles tilstrækkelige midler 
til rådighed til alle projekter og aktioner under den nordiske dimension; glæder sig i den 
forbindelse over den effektive udnyttelse af EU's midler til politikken for den nordiske 
dimension under det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI); tilskynder til, at 
de internationale regionale organisationer, de internationale finansieringsinstitutter, de regionale 
og lokale offentlige organisationer, andre offentlige organer og private kilder engageres stærkt i 
gennemførelsen af politikken for den nordlige dimension;

12. glæder sig over de mere konkrete institutionelle strukturer med hensyn til samarbejde, 
samordning og samråd i forbindelse med den nordiske dimension; understreger i denne 
forbindelse, at det er af altafgørende betydning for den nordiske dimensions troværdighed og 
gennemførelsen heraf, at samordningen og samarbejdet styrkes på forskellige planer hos de 
europæiske, nationale, regionale, subregionale og lokale myndigheder med udgangspunkt i 
subsidiaritetsprincippet;

13. anerkender den ret ustrukturerede overlapning af beføjelser mellem parlamentariske fora i de 
nordlige regioner; opfordrer i denne forbindelse til, at der - som en tilbagevendende begivenhed 
- tilrettelægges et parlamentarisk forum for den nordlige dimension med fleksibel struktur og 
kompetencefordeling, der skal fremme samarbejdet og udvekslingen af synspunkter mellem 
forskellige institutioner for regionalt samarbejde i de nordlige lande;

14. understreger, at det parlamentariske forum for en nordlig dimension ville give repræsentanter 
for EU-medlemsstaternes parlamenter, Europa-Parlamentet, Islands, Norges og Ruslands 
parlamenter sammen med parlamenterne i Canada og USA, som er observatørlande i den 
nordiske dimension, og de valgte repræsentanter for de oprindelige befolkningers og regionale 
parlamenters forsamlinger muligheder for drøftelser, nye initiativer og tilsyn; understreger, at det 
yderligere ville give den nordiske dimension større demokratisk legitimitet, da det ville være et 
vigtigt instrument til fremme af den demokratiske parlamentariske kontrol med politikken for 
den nordlige dimension;

15. understreger at et parlamentarisk forum for den nordlige dimension kunne forbedre den rolle, 
som parlamentsmedlemmerne i regionen for den nordlige dimension fra Ural-bjergene til 
Atlanterhavet spiller i forbindelse med gennemførelsen af den nye politik for den nordiske
dimension, herunder forbedre betingelserne for menneskers og varers passage af grænserne;

16. opfordrer Europa-Parlamentets formand og parlamentsformændene i Island, Norge og 
Rusland til at forberede tilrettelæggelsen af et parlamentarisk forum for den nordlige dimension, 
der skal finde sted hvert andet år, med henblik på drøftelse af anliggender af fælles interesse og 
for at undersøge udviklingen i den nye politik for den nordlige dimension.
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