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Pozměňovací návrh 6
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení B9-0401/2020
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Provádění vodohospodářských právních předpisů EU

Návrh usnesení
Bod odůvodnění V

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

V. vzhledem k tomu, že vodní energie 
má obrovský potenciál k dekarbonizaci 
výroby elektřiny, a může proto přispívat 
k dosažení cílů EU v oblasti klimatu 
a energetiky v rámci Pařížské dohody; 
vzhledem k tomu, že vodní energie je ve 
srovnání s energií větrnou a sluneční méně 
volatilní, a pomáhá proto udržovat stálost 
dodávek energie a stabilitu sítě; vzhledem 
k tomu, že přečerpávací vodní elektrárny 
tvoří více než 90 %24 kapacity EU pro 
skladování energie; vzhledem k tomu, že 
Evropská unie by se měla zapojit do 
hydraulických projektů šetrných 
k životnímu prostředí, které zároveň 
nepředstavují ohrožení zdraví místních 
obcí;

____________________
24 Studie Komise z března 2020 
o skladování energie – „Contribution to the 
security of the electricity supply in 
Europe“ („Příspěvek k bezpečnosti 
dodávek elektřiny v Evropě“), s. 20.

V. vzhledem k tomu, že vodní energie 
může do určité míry umožnit 
dekarbonizaci výroby elektřiny, a proto 
přispět k dosažení cílů EU v oblasti 
klimatu a energetiky v rámci Pařížské 
dohody; vzhledem k tomu, že na vodní 
energii je třeba pohlížet komplexně, 
včetně jejích účinků na 
hydromorfologické podmínky a přírodní 
stanoviště; vzhledem k tomu, že vodní 
energie je ve srovnání s energií větrnou 
a sluneční méně volatilní, a pomáhá proto 
udržovat stálost dodávek energie a stabilitu 
sítě; vzhledem k tomu, že přečerpávací 
vodní elektrárny tvoří více než 90 % 24 
kapacity EU pro skladování energie; 
vzhledem k tomu, že Evropská unie by 
měla podporovat členské státy, aby se 
zapojily do projektů vodní energie 
šetrných k životnímu prostředí, které 
zároveň nepředstavují ohrožení zdraví 
místních obcí;

____________________
24 Studie Komise z března 2020 
o skladování energie – „Contribution to the 
security of the electricity supply in 
Europe“ („Příspěvek k bezpečnosti 
dodávek elektřiny v Evropě“), s. 20.
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14.12.2020 B9-0401/7

Pozměňovací návrh 7
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení B9-0401/2020
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Provádění vodohospodářských právních předpisů EU

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. trvá na tom, že při posuzování 
dopadu vodních elektráren na životní 
prostředí je zapotřebí uplatňovat holistický 
přístup, který bude zohledňovat 
i společenské přínosy spočívající ve výrobě 
bezemisní elektřiny a v tom, že vodní 
elektrárny a přečerpávací vodní elektrárny 
přispívají k zabezpečení dodávek energie; 
v tomto ohledu zdůrazňuje, že k dosažení 
cílů EU v oblasti klimatu a energetiky a ke 
splnění závazků EU v rámci Pařížské 
dohody významně přispívá elektřina 
vyráběná vodními elektrárnami; uznává, že 
existují způsoby a technologie ke snížení 
dopadu na životní prostředí a vodní volně 
žijící živočichy; poukazuje na to, že 
existuje velký potenciál ke zvýšení 
účinnosti stávajících říčních elektráren;

28. trvá na tom, že při posuzování 
dopadu vodních elektráren na životní 
prostředí je zapotřebí uplatňovat holistický 
přístup, který bude zohledňovat 
společenské přínosy spočívající ve výrobě 
bezemisní elektřiny a v tom, že vodní 
elektrárny a přečerpávací vodní elektrárny 
přispívají k zabezpečení dodávek energie, 
i nepříznivé dopady na povrchové vody 
a přírodní stanoviště; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že k dosažení cílů EU v oblasti 
klimatu a energetiky a ke splnění závazků 
EU v rámci Pařížské dohody může přispět 
elektřina vyráběná vodními elektrárnami, 
domnívá se však, že by těchto cílů 
a závazků nemělo být dosaženo na úkor 
povrchových vod a ochrany přírodních 
stanovišť; uznává, že existují způsoby 
a technologie ke snížení dopadu na životní 
prostředí a vodní volně žijící živočichy; 
poukazuje na to, že existuje velký potenciál 
ke zvýšení účinnosti stávajících říčních 
elektráren;
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Pozměňovací návrh 8
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení B9-0401/2020
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Provádění vodohospodářských právních předpisů EU

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posílily synergie mezi politikami v oblasti 
vody a biologické rozmanitosti zavedením 
vhodných opatření s cílem lépe chránit 
malé vodní útvary a podzemní ekosystémy 
v rámci správy povodí, včetně požadavků 
na podávání zpráv, pokynů a projektů;
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