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Alteração 6
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução B9-0401/2020
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Aplicação da legislação da UE no domínio da água

Proposta de resolução
Considerando V

Proposta de resolução Alteração

V. Considerando que a energia 
hidroelétrica tem um enorme potencial de 
descarbonização da produção de 
eletricidade e, portanto, contribui para a 
consecução dos objetivos climáticos e 
energéticos da UE no âmbito do Acordo de 
Paris; que, em comparação com a energia 
eólica e a energia solar, a energia 
hidroelétrica é menos volátil e, por isso, 
contribui para manter uma alimentação 
elétrica constante e a estabilidade da rede; 
que o armazenamento hidrobombeado 
representa mais de 90 % da capacidade de 
armazenamento de energia da UE; que a 
União Europeia deve participar em 
projetos hidráulicos respeitadores do 
ambiente que, simultaneamente, não 
representem uma ameaça para a saúde das 
comunidades locais;

____________________
24 Estudo da Comissão, de março de 2020, 
sobre «Energy storage – Contribution to 
the security of the electricity supply in 
Europe» (O armazenamento de energia — 
Contribuição para a segurança do 
aprovisionamento de eletricidade na 
Europa), p.20.

V. Considerando que a energia 
hidroelétrica tem o potencial de, até certa 
medida, descarbonizar a produção de 
eletricidade, podendo, portanto, contribuir 
para a consecução dos objetivos climáticos 
e energéticos da UE no âmbito do Acordo 
de Paris; considerando que a energia 
hidroelétrica deve ser vista de uma forma 
holística que inclua o seu impacto nas 
condições hidromorfológicas e nos 
habitats; que, em comparação com a 
energia eólica e a energia solar, a energia 
hidroelétrica é menos volátil e, por isso, 
contribui para manter uma alimentação 
elétrica constante e a estabilidade da rede; 
que o armazenamento hidrobombeado 
representa mais de 90 %24 da capacidade 
de armazenamento de energia da UE; que a 
União Europeia deve apoiar os Estados-
Membros que participam em projetos 
hidroelétricos respeitadores do ambiente 
que, simultaneamente, não representem 
uma ameaça para a saúde das comunidades 
locais;

____________________
24 Estudo da Comissão, de março de 2020, 
sobre «Energy storage – Contribution to 
the security of the electricity supply in 
Europe» (O armazenamento de energia — 
Contribuição para a segurança do 
aprovisionamento de eletricidade na 
Europa), p.20.
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Alteração 7
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução B9-0401/2020
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Aplicação da legislação da UE no domínio da água

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Insiste em que, ao avaliar o impacto 
ambiental das centrais hidroelétricas, é 
necessária uma abordagem holística que 
tenha em conta os benefícios para a 
sociedade do fornecimento de eletricidade 
sem emissões e a contribuição da energia 
hidroelétrica e do armazenamento 
hidrobombeado para o aprovisionamento 
energético; sublinha, neste contexto, o 
notável contributo da eletricidade 
produzida pelas centrais hidroelétricas para 
a consecução dos objetivos climáticos e 
energéticos da UE e para o cumprimento 
dos compromissos da UE ao abrigo do 
Acordo de Paris; reconhece que existem 
formas e tecnologias para reduzir o 
impacto no ambiente e na vida selvagem 
aquática; salienta que existe grande 
potencial para aumentar a eficácia das 
centrais hidroelétricas existentes;

28. Insiste em que, ao avaliar o impacto 
ambiental das centrais hidroelétricas, é 
necessária uma abordagem holística que 
tenha em conta os benefícios para a 
sociedade do fornecimento de eletricidade 
sem emissões e a contribuição da energia 
hidroelétrica e do armazenamento 
hidrobombeado para o aprovisionamento 
energético, assim como os efeitos adversos 
nas águas de superfície e nos habitats; 
sublinha, a este respeito, o contributo que a 
eletricidade produzida pelas centrais 
hidroelétricas pode dar para a consecução 
dos objetivos da UE em matéria de clima e 
energia e para o cumprimento dos 
compromissos da UE ao abrigo do Acordo 
de Paris, mas considera que tal não deve 
ocorrer em detrimento das águas de 
superfície e da proteção dos habitats; 
reconhece que existem formas e 
tecnologias para reduzir o impacto no 
ambiente e na vida selvagem aquática; 
salienta que existe grande potencial para 
aumentar a eficácia das centrais 
hidroelétricas existentes;
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Alteração 8
Martin Häusling
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de resolução B9-0401/2020
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Aplicação da legislação da UE no domínio da água

Proposta de resolução
N.º 37-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

37-A. Solicita à Comissão e aos Estados-
Membros que reforcem as sinergias entre 
as políticas da água e da biodiversidade, 
introduzindo medidas adequadas para 
proteger melhor as pequenas massas de 
água e os ecossistemas de águas 
subterrâneas no contexto da gestão das 
bacias hidrográficas, incluindo requisitos 
em matéria de comunicação, orientações 
e projetos;
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