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NL In verscheidenheid verenigd NL

14.12.2020 B9-0401/6

Amendement 6
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0401/2020
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving

Ontwerpresolutie
Overweging V

Ontwerpresolutie Amendement

V. overwegende dat waterkracht een 
enorm potentieel biedt om de 
elektriciteitsopwekking koolstofvrij te 
maken en bijgevolg bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de klimaat- en 
energiestreefcijfers van de EU in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs; 
overwegende dat waterkracht vergeleken 
met wind- en zonnestroom minder volatiel 
is en bijgevolg helpt om een constante 
energievoorziening en een stabiel net te 
bieden; overwegende dat pompaccumulatie 
meer dan 90 %24 van de 
energieopslagcapaciteit in de EU 
vertegenwoordigt; overwegende dat de 
Europese Unie zich moet inzetten voor 
milieuvriendelijke waterbouwprojecten die 
geen bedreiging vormen voor de 
gezondheid van lokale gemeenschappen;

V. overwegende dat waterkracht het 
potentieel biedt om de 
elektriciteitsopwekking tot op zekere 
hoogte koolstofvrij te maken en bijgevolg 
kan bijdragen tot de verwezenlijking van 
de klimaat- en energiestreefcijfers van de 
EU in het kader van de Overeenkomst van 
Parijs; overwegende dat waterkracht op 
holistische wijze moet worden gezien, met 
inbegrip van de effecten ervan op 
hydromorfologische omstandigheden en 
habitats; overwegende dat waterkracht 
vergeleken met wind- en zonnestroom 
minder volatiel is en bijgevolg helpt om 
een constante energievoorziening en een 
stabiel net te bieden; overwegende dat 
pompaccumulatie meer dan 90 %24 van de 
energieopslagcapaciteit in de EU 
vertegenwoordigt; overwegende dat de 
Europese Unie lidstaten moet steunen die 
milieuvriendelijke waterkrachtprojecten 
ondernemen die geen bedreiging vormen 
voor de gezondheid van lokale 
gemeenschappen;

____________________ ____________________
24 Studie van de Commissie van maart 
2020 over energieopslag – bijdrage aan de 
zekerheid van de elektriciteitsvoorziening 
in Europa, blz. 20.

24 Studie van de Commissie van maart 
2020 over energieopslag – bijdrage aan de 
zekerheid van de elektriciteitsvoorziening 
in Europa, blz. 20.

Or. en
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Amendement 7
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0401/2020
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. beklemtoont dat bij de beoordeling 
van de milieugevolgen van 
waterkrachtcentrales een holistische 
aanpak moet worden gehanteerd, die 
rekening moet houden met de 
maatschappelijke voordelen van 
emissievrije elektriciteit en met de bijdrage 
van waterkracht en pompaccumulatie aan 
een zekere energievoorziening; 
beklemtoont in dit verband de opvallende 
bijdrage van door waterkrachtcentrales 
opgewekte elektriciteit aan de 
verwezenlijking van de klimaat- en 
energiestreefcijfers van de EU, alsook aan 
het waarmaken van de toezeggingen van de 
EU in het kader van de Overeenkomst van 
Parijs; erkent dat er manieren en 
technologieën zijn om de gevolgen voor 
het milieu en de aquatische fauna te 
beperken; wijst erop dat er een groot 
potentieel is voor een verbetering van de 
efficiëntie van bestaande 
waterkrachtcentrales aan rivieren;

28. beklemtoont dat bij de beoordeling 
van de milieugevolgen van 
waterkrachtcentrales een holistische 
aanpak moet worden gehanteerd, die 
rekening moet houden met de 
maatschappelijke voordelen van 
emissievrije elektriciteit en met de bijdrage 
van waterkracht en pompaccumulatie aan 
een zekere energievoorziening, alsook met 
de schadelijke gevolgen voor 
oppervlaktewateren en habitats; 
beklemtoont in dit verband de bijdrage die 
door waterkrachtcentrales opgewekte 
elektriciteit kan leveren aan de 
verwezenlijking van de klimaat- en 
energiestreefcijfers van de EU, alsook aan 
het waarmaken van de toezeggingen van de 
EU in het kader van de Overeenkomst van 
Parijs, maar is van mening dat dit niet ten 
koste mag gaan van oppervlaktewateren 
en de bescherming van habitats; erkent 
dat er manieren en technologieën zijn om 
de gevolgen voor het milieu en de 
aquatische fauna te beperken; wijst erop 
dat er een groot potentieel is voor een 
verbetering van de efficiëntie van 
bestaande waterkrachtcentrales aan 
rivieren;

Or. en
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Amendement 8
Martin Häusling
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0401/2020
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

37 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de synergieën tussen 
water- en biodiversiteitsbeleid te 
versterken door gepaste maatregelen, met 
inbegrip van rapportagevereisten, 
richtsnoeren en projecten, in te voeren om 
kleine waterlichamen en 
grondwaterecosystemen beter te 
beschermen in het kader van 
stroomgebiedbeheer;

Or. en


