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Amendamentul 2 

Indrek Tarand 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 15 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

15. reiterează faptul că problemele grave 
de mediu legate de apele arctice necesită o 

atenție specială pentru a asigura protecția 
mediului în regiunea arctică în ceea ce 

privește orice activități petroliere și gaziere 
offshore, ținând seama de riscul de 
accidente majore și de nevoia unei 

intervenții eficace, astfel cum prevede 
Directiva 2013/30/UE; 

15. reiterează faptul că problemele grave 
de mediu legate de apele arctice necesită o 

atenție specială pentru a asigura protecția 
mediului în regiunea arctică în ceea ce 

privește orice activități petroliere și gaziere 
offshore, ținând seama de riscul de 
accidente majore și de nevoia unei 

intervenții eficace, astfel cum prevede 
Directiva 2013/30/UE; invită statele 
membre ale UE și SEE ca, atunci când 
evaluează capacitatea financiară a 
operatorilor petrolieri și gazieri offshore 
în conformitate cu articolul 4 din 
Directiva 2013/30/UE, să evalueze 
capacitatea financiară a solicitanților de 
acoperire a răspunderii pentru toate 
daunele care pot rezulta din activitățile 
petroliere și gaziere offshore în Arctica, 
inclusiv răspunderea pentru daunele 
aduse mediului în măsura în care este 
prevăzută de Directiva privind 
răspunderea pentru mediul înconjurător 
(2004/35/CE); 
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Amendamentul 3 

Indrek Tarand 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 18 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

18. subliniază necesitatea unui instrument 

cu caracter obligatoriu pentru prevenirea 
poluării;   

18. subliniază necesitatea unui instrument 

cu caracter obligatoriu pentru prevenirea 
poluării și solicită impunerea unor limite 
de exploatare în privința operațiunilor 
petroliere în Arctica în cazul în care 
condițiile de mediu împiedică un răspuns 
eficace în situația unei scurgeri de petrol; 

Or. en 
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Amendamentul 4 

Indrek Tarand 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Strategia Uniunii Europene pentru regiunea arctică 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 17 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

17. salută aplicarea Acordului privind 

operațiunile de căutare și salvare și a 
Acordului privind capacitățile de 

intervenție în cazul scurgerilor de petrol de 
către membrii Consiliului Arctic; totuși, 
consideră regretabil faptul că acordul nu 

include standarde comune specifice cu 
caracter obligatoriu;  

17. salută aplicarea Acordului privind 

operațiunile de căutare și salvare și a 
Acordului privind capacitățile de 

intervenție în cazul scurgerilor de petrol de 
către membrii Consiliului Arctic; totuși, 
consideră regretabil faptul că acordul nu 

include standarde comune specifice cu 
caracter obligatoriu; solicită, în special, ca 
UE să interzică utilizarea și transportul 
păcurii grele în Arctica, în conformitate 
cu Regulamentul 43 MARPOL a OMI 
privind prevenirea poluării cu petrol; 

Or. en 

 
 


