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Parlamentariska konferensen om den nordliga dimensionen

Konferensuttalande
1 mars 2007

Ledamöter av Europaparlamentet, den parlamentariska Östersjökonferensen, den 
arktiska parlamentarikerkonferensen, Baltiska församlingen, Nordiska rådet och 
nätverket av parlamentariker i Barentsregionen möttes på den parlamentariska 
konferensen om den nordliga dimensionen i Europaparlamentet i Bryssel 
den 28 februari–1 mars 2007 för att diskutera den nya politiken för den nordliga 
dimensionen och förbereda anordnandet av ett parlamentariskt forum för den nordliga 
dimensionen. 

De två huvudsakliga diskussionsämnena var politiken inom den nordliga dimensionen 
avseende den arktiska regionen och Östersjöregionen. 

Med beaktande av det politiska ramdokumentet om den nordliga dimensionen och den 
politiska förklaringen om politiken för den nordliga dimensionen, som godkändes 
den 24 november 2006, välkomnar konferensdeltagarna den moderniserade, mer 
stadigvarande, högprofilerade och strukturerade politik för den nordliga dimensionen 
som trädde i kraft den 1 januari 2007, och de stöder förslaget om att anordna ett 
parlamentariskt forum för den nordliga dimensionen, som skulle kunna stärka 
parlamentarikernas betydelse för genomförandet av den nya politiken för den nordliga 
dimensionen i den region som den nordliga dimensionen omfattar.

Den parlamentariska konferensen om den nordliga dimensionen: 

1. stöder den ökade inriktningen på alla berörda aktörers gemensamma ansvar för 
den nya politiken, och betonar i detta sammanhang vikten av att Island, Norge 
och Ryssland är aktiva partner i den nya politiken för den nordliga 
dimensionen; konstaterar vidare att principen om gemensamt ansvar bör gälla 
inte bara för partnerna inom den nordliga dimensionen, utan för alla 
intressenter i regionen, inbegripet regionråden i norra Europa och deras 
parlamentariska organ,

2. stöder den nordliga dimensionens övergripande syfte att utgöra en gemensam 
ram för främjande av dialog och konkret samarbete som stärker stabiliteten 
och välfärden och ger ett ökat ekonomiskt samarbete, och för främjande av 
ekonomisk integration och konkurrenskraft samt hållbar utveckling i 
Nordeuropa,

3. betraktar önskan att göra politiken för den nordliga dimensionen till ett 
regionalt uttryck för EU:s och Rysslands fyra gemensamma områden som en 
konstruktiv och högst önskvärd utveckling; anser att det är viktigt att den 
nordliga dimensionen syftar till att fylla EU:s och Rysslands fyra 
gemensamma områden med konkret innehåll, samtidigt som den inriktas på 
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andra frågor av särskild betydelse i norra Europa, såsom den känsliga miljön, 
ursprungsfolksfrågor, kulturell mångfald samt hälsa och socialt välbefinnande; 
uppmanar därför alla ansvariga för politiken inom den nordliga dimensionen 
att aktivt arbeta för att nå målen för den nordliga dimensionen, såsom dessa 
även uttrycks i den nordliga dimensionens ”arktiska fönster”,

4. fäster uppmärksamheten på de prioriterade områdena för politiken inom den 
nordliga dimensionen: Östersjön, Kaliningrad Oblast, med dess 
utvecklingsmöjligheter med tanke på dess särskilda geografiska läge, samt de 
vidsträckta arktiska och subarktiska områdena, inbegripet Barentsregionen,

5. understryker Arktis roll som ett område som ger tidiga varningssignaler om 
globala klimatförändringar; framhåller att den snabba uppvärmningen av 
Arktis sannolikt kommer att få stora följder för hela planeten och måste 
hanteras globalt; betonar att klimatförändringar och ökad ultraviolett strålning 
i Arktis får stora konsekvenser för det sociala, kulturella och ekonomiska 
välbefinnandet hos människor som lever i Arktis; noterar i detta sammanhang 
den arktiska parlamentarikerkonferensens krav, i dess resolution av 
den 4 augusti 2006, på att en tydlig, konkret och dynamisk arktisk politik 
utarbetas inom den nordliga dimensionen; betonar att kartläggning, 
erkännande och användning av ursprungsfolks traditionella kunskaper som 
grundval för att utveckla principerna om sårbarhet och anpassningsförmåga 
kan användas som ett möjligt verktyg för framtida regional 
utvecklingsplanering, upprättande av institutionella ramar samt 
skyddsåtgärder, för att förbereda alla invånare i de nordligaste delarna på den 
nya situationen till följd av klimatförändringarna,

6. inser den betydelse och potential som Internationella polaråret 2007/2008 har
när det gäller att främja den arktiska regionen och utveckla forskningen om 
Arktis samt eventuellt utarbeta en stadga för förvaltning av de arktiska 
områdena,

7. betonar vikten av att se till resursutnyttjandet och förvaltningen av den marina 
miljön i Barents hav sker på ett miljövänligt och hållbart sätt,

8. understryker Östersjöregionens ekonomiska betydelse, med dess höga 
tillväxtsiffror, starka forskningsbas och höga innovationspotential, för Europa 
som helhet; stöder därför arbetet med en Östersjöstrategi för den nordliga 
dimensionen i syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för en blomstrande, 
socialt balanserad och ekologiskt hållbar utveckling i Östersjöregionen; fäster 
uppmärksamheten på den bräckliga miljösituationen i Östersjön,

9. betonar att miljöpartnerskapet för den nordliga dimensionen är ett 
framgångsrikt exempel på de praktiska landvinningarna inom den nordliga 
dimensionen; framhåller vikten av partnerskapet för den nordliga dimensionen 
på området för hälsa och socialt välbefinnande; uppmanar i detta sammanhang 
alla partner inom den nordliga dimensionen att undersöka möjligheten att 
tillämpa partnerskapsmodellen på andra prioriterade områden, såsom 
transporter och logistik samt energi,
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10. efterlyser närmare sjösäkerhetssamarbete, särskilt inom räddningstjänsten,

11. fäster uppmärksamheten på principen om samfinansiering från såväl partner 
inom den nordliga dimensionen som, i förekommande fall, internationella och 
privata finansinstitut, som grundregel för finansiering av verksamhet inom den 
nordliga dimensionen; uppmanar alla ansvariga för politiken inom den 
nordliga dimensionen att se till att tillräckliga medel anslås till projekt och 
åtgärder för den nordliga dimensionen; välkomnar i detta sammanhang 
rationaliseringen av EU:s finansiering av politiken för den nordliga 
dimensionen inom ramen för det nya europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet (ENPI); uppmuntrar en långtgående medverkan av 
internationella regionala organisationer, internationella finansinstitut, 
regionala och lokala offentliga organisationer, andra offentliga organ samt 
privata källor i genomförandet av politiken för den nordliga dimensionen,

12. välkomnar den tydligare institutionella strukturen hos samarbetet, 
samordningen och samrådet inom den nordliga dimensionen; betonar i detta 
sammanhang att det är av avgörande vikt för den nordliga dimensionens 
trovärdighet och genomförande att samordningen och samarbetet på olika 
nivåer stärks mellan europeiska, nationella, regionala, subregionala och lokala 
myndigheter, på grundval av subsidiaritetsprincipen,

13. är medveten om den tämligen ostrukturerade överlappningen av behörigheter 
mellan de parlamentariska forumen i de nordliga regionerna; kräver därför att 
ett återkommande evenemang – ett parlamentariskt forum för den nordliga 
dimensionen, med flexibel struktur och ansvarsfördelning – anordnas för att 
främja samarbete och åsiktsutbyte mellan olika institutioner för regionalt 
samarbete i norra Europa,

14. poängterar att ett parlamentariskt forum för den nordliga dimensionen skulle 
ge företrädarna för EU-medlemsstaternas parlament, Europaparlamentet, 
Islands, Norges och Rysslands parlament och den nordliga dimensionens 
observatörsstater Kanadas och Förenta staternas parlament samt de valda 
företrädarna för ursprungsfolken och för regionala parlamentariska 
församlingar möjligheter till diskussion, nya initiativ och tillsyn; betonar att ett 
sådant forum dessutom skulle ge den nordliga dimensionen ökad demokratisk 
legitimitet, eftersom det väsentligt skulle underlätta den demokratiska 
parlamentariska kontrollen av politiken för den nordliga dimensionen,

15. betonar att ett parlamentariskt forum för den nordliga dimensionen skulle 
kunna stärka parlamentarikernas betydelse för genomförandet av den nya 
politiken för den nordliga dimensionen, inbegripet förbättringen av villkoren 
för personers och varors gränsövergång, i den region som den nordliga 
dimensionen omfattar – från Uralbergen till Atlanten,

16. uppmanar Europaparlamentets talman och talmännen i Islands, Norges och 
Rysslands parlament att förbereda anordnandet av det parlamentariska forumet 
för den nordliga dimensionen, som skall hållas vartannat år i syfte att diskutera 
frågor av gemensamt intresse och undersöka hur den nya politiken för den 
nordiska dimensionen utvecklas.
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