
Resolusjon 

fra den 6. Parlamentarikerkonferansen i Barentsregionen 

23.-24. april, Harstad, Norge 
 
 

Etter invitasjon fra Det norske storting møttes representanter for de nasjonale parlamentene i 
Finland, Norge, Russland og Sverige samt representanter for Europa-parlamentet, representanter for 
de regionale parlamentene i Barentsregionen, Nordisk Råd, Parlamentarikerkonferansen i 
Østersjøregionen (BSPC), Konferansen av arktiske parlamentarikere (CPAR), 
Parlamentarikerassosiasjonen i Nordvest-Russland (PANWR), Sametinget og inviterte gjester og 
eksperter fra relevante statlige og ikke-statlige myndigheter og organisasjoner den 23.-24. april i 
Harstad, Norge. 
 
I år er det 20 år siden Barentssamarbeidet ble grunnlagt, et samarbeid som har vist seg å ha et viktig 
og betydelig potensial.  
 
De viktigste temaene på konferansen var styrking av det politiske samarbeidet i Barentsregionen, en 
bærekraftig industriell og økonomisk utvikling, samarbeid innen forskning og utdanning og 
utviklingen av de menneskelige ressursene. 
 
Parlamentarikerne som deltok på konferansen 
 
Noterer seg den forventede undertegnelsen av en ny Kirkenes-erklæring på møtet i Kirkenes 3.-4. 
juni 2013;  
 
Tar hensyn til resolusjonen fra den 5. Parlamentatikerkonferansen i Barentsregionen i Luleå 20. mai 
2011; 
 
Tar hensyn til programmet for det norske formannskapet i Barentsrådet for 2011-2013; 
 
Tar hensyn til resolusjonen fra den 2. kongressen for urfolk i Barentsregionen i Kirkenes 9.-10. 
februar 2012; 
 
Hilser velkommen det påtroppende finske formannskapet i Barentsrådet; 
 
Hilser velkommen Arkhangelsk-regionens påtroppende formannskap i Barents Regionråd; 
 
Støtter en videre styrking av samarbeidet mellom parlamentarikerne fra de parlamentene i de 
nordlige regionene i Norge, Russland, Finland og Sverige som deltar i samarbeidet i Barentsregionen 
 
Og anbefaler de nasjonale og regionale myndighetsorganene i Barentsregionen 
 
 



 
 
Når det gjelder styrking av det politiske samarbeidet i Barentsregionen, å 
 

1. Inkludere representanter fra parlamentarikersamarbeidet i Barentsregionen i delegasjonene 
til ministermøter i Barents-samarbeidet samt til møter i Barents Regionråd og Barents 
Regionkomité; 

2. Styrke kontakten mellom mellomstatlige organer på regjeringsnivå og deres tilsvarende 
parlamentarikerforsamlinger; 

3. Styrke det langsiktige arbeidet for å minimisere og forenkle prosedyrene for visumutstedelse 
samt arbeide for å oppnå visumfrihet i Barentsregionen og se på muligheten for å ta 
gjensidige skritt for å forenkle bevegelsen av arbeidskraft i regionen; 

4. Se på nødvendigheten av en strukturert forretningsdialog og bedriftenes samfunnsansvar 
(CSR) gjennom å styrke mulighetene for små bedrifter og tenke over om det skal opprettes et 
økonomisk forum; 

5. Se på grenseoverskridende samarbeid og koordinering som noe vitalt, slik det er i 
Østersjøregionen og innenfor rammene av Den nordlige dimensjon mellom EU, Russland, 
Norge og Island; 

6. Understreke at økt deltakelse fra urfolkenes og lokalsamfunnenes side i Barents-samarbeidet 
vil være svært viktig for dette samarbeidet; 

 
Når det gjelder miljø og bærekraftig industriell og økonomisk utvikling, å 
 

7. Enes om en overordnet transportplan for Barentsregionen som inkluderer transport på vei, 
jernbane, til sjøs og i luften samt utviklingen av Den nordlige sjørute; 

8. Arbeide for miljøvern i regionen og gjøre en felles innsats for å sørge for kjernefysisk og 
strålesikkerhet; 

9. Fortsette å arbeide for å gjennomføre Barentsrådets avtale om samarbeid innen forebygging, 
beredskap og respons samt Arktisk Råds avtale om samarbeid innen luft- og sjøredning. Bidra 
til et tidlig vedtak av et pan-arktisk dokument innen området beredskap og respons ved 
utslipp av olje til havs; 

10. Se på årsakene til klimaendringer, inkludert lokalt produserte forurensende stoffer, samt 
moderering av og tilpassing til effektene av disse; 

11. Være spesielt oppmerksom på å sørge for en bærekraftig økonomisk vekst i regionen, basert 
på de strengeste miljømessige og sikkerhetsmessige standarder, øke konkurransekraften, 
utvikle energisektoren, bidra til gjennomføringen av innovative prosjekter og gjøre bruk av 
det unike vitenskapelige og menneskelige potensial som finnes i regionen til nytte og beste 
for befolkningen, inkludert urfolkene; 

12. Utforske mulighetene for en uavhengig finansieringsmekanisme i Barentsregionen som vil 
kunne bidra til å realisere investeringspotensialet i Nord-Europa; 

13. Vektlegge regionens viktighet for gjennomføringen av veikartet EU-Russland 
energisamarbeid til 2050 (”EU-Russia Energy Cooperation until 2050”) med Island og Norge 
som viktige partnere samt for det felles målet om å oppnå et paneuropeisk energirom i 2050; 

14. Understreke den positive rollen Den nordlige dimensjons partnerskap for transport og 
logistikk spiller i regionen; 



 
Når det gjelder samarbeid innen forskning og utdannelse for å klare utfordringene i 
Barentsregionen, å 
 

15. Styrke eksisterende og skape nye arenaer der studenter og forskere kan møtes, samarbeide 
og utveksle erfaringer; 

16. Se på felles forskning som fører til utviklingen av spesielle anbefalinger samt gjennomføre 
tiltak som er rettet mot å ta vare på og øke forekomsten av atlantisk vill-laks som en prioritet 
for samarbeidet i Barentsregionen; 

17. Styrke, utvide og øke koordineringen når det gjelder mobilitet og utvekslingsprogrammer for 
studenter i Barentsregionen; 

18. Styrke anerkjennelsen av og vernet om tradisjonell kunnskap i forsknings- og 
innovasjonssamarbeidet; 

 
Når det gjelder utviklingen av menneskelige ressurser, muligheter for ungdom i regionen, ungt 
entreprenørskap og kulturindustri,  å 
 

19. Stimulere og oppmuntre til kultursamarbeid og innovasjon i Barentsregionen; 
20. Anerkjenne økonomisk utvikling som en av de grunnleggende faktorene når det gjelder å 

skape bærekraftige samfunn; 
21. Øke det grenseoverskridende samarbeidet for å stimulere til entreprenørskap. 
22. Styrke arbeidet med å oppmuntre unge mennesker til å bli i nordområdene ved å støtte 

ungdomssamarbeid, inkludering av unge delegater i politiske prosesser som er viktige for 
regionen og i forretningslivet; 

23. Stimulere til samarbeid mellom universitetene og forretningslivet for å øke innovasjon og 
entreprenørskap; 

24. Støtte utviklingen av entreprenørskap blant urbefolkningene med spesiell vekt på utviklingen 
av tradisjonelle næringsveier til levedyktige bedrifter som kan være med på å forbedre 
livsvilkårene og den sosiale situasjonen for urbefolkningene; 

25. Støtte og beskytte toleranse, gjensidig respekt og ytringsfrihet og styrke menneske-
rettighetene overalt i Barentsregionen og i dens nærområder.        


