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Amendamentul 6
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0401/2020
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Punerea în aplicare a legislației UE privind apa

Propunere de rezoluție
Considerentul V

Propunerea de rezoluție Amendamentul

V. întrucât hidroenergia are un 
potențial uriaș de a decarboniza generarea 
de energie electrică și, prin urmare, 
contribuie la atingerea obiectivelor UE în 
domeniul climei și al energiei din cadrul 
Acordului de la Paris; întrucât, în 
comparație cu energia eoliană și solară, 
hidroenergia este mai puțin fluctuantă și, 
prin urmare, contribuie la menținerea 
continuității aprovizionării cu electricitate 
și a stabilității rețelelor; întrucât 
acumularea hidroenergiei prin pompare 
reprezintă peste 90 %24 din capacitatea de 
stocare a UE; întrucât Uniunea Europeană 
ar trebui să se angajeze în proiecte 
hidraulice ecologice care, în același timp, 
nu pun în pericol sănătatea comunităților 
locale;

____________________
24 Studiul Comisiei din martie 2020 privind 
stocarea energiei - Contribuția la 
securitatea aprovizionării cu energie 
electrică în Europa, p.20.

V. întrucât hidroenergia are 
potențialul de a decarboniza într-o 
anumită măsură generarea de energie 
electrică și, prin urmare, poate contribui la 
atingerea obiectivelor UE în domeniul 
climei și al energiei din cadrul Acordului 
de la Paris; întrucât hidroenergia trebuie 
văzută într-o manieră globală, care să 
țină seama și de efectele sale asupra 
condițiilor hidromorfologice și a 
habitatelor; întrucât, în comparație cu 
energia eoliană și solară, hidroenergia este 
mai puțin fluctuantă și, prin urmare, 
contribuie la menținerea continuității 
aprovizionării cu electricitate și a 
stabilității rețelelor; întrucât acumularea 
hidroenergiei prin pompare reprezintă 
peste 90 %24 din capacitatea de stocare a 
UE; întrucât Uniunea Europeană ar trebui 
să sprijine statele membre care se 
angajează în proiecte hidroenergetice 
ecologice care, în același timp, nu pun în 
pericol sănătatea comunităților locale;

____________________
24 Studiul Comisiei din martie 2020 privind 
stocarea energiei - Contribuția la 
securitatea aprovizionării cu energie 
electrică în Europa, p. 20.
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Amendamentul 7
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0401/2020
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Punerea în aplicare a legislației UE privind apa

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. insistă că, atunci când se evaluează 
impactul asupra mediului al instalațiilor 
hidroelectrice, este necesară o abordare 
globală, care să includă beneficiile pentru 
societate ale furnizării de energie electrică 
fără emisii și contribuția hidroenergiei și a 
acumulării hidroenergiei prin pompare la 
asigurarea aprovizionării cu energie; 
subliniază, în acest sens, contribuția 
evidentă a energiei electrice generate de 
centralele hidroelectrice la atingerea 
obiectivelor UE în domeniul climei și al 
energiei și la îndeplinirea angajamentelor 
asumate de UE prin Acordul de la Paris; 
recunoaște că există modalități și 
tehnologii menite să reducă impactul 
asupra mediului și asupra vieții sălbatice 
acvatice; subliniază că există un potențial 
uriaș de creștere a eficienței centralelor 
hidroelectrice existente;

28. insistă că, atunci când se evaluează 
impactul asupra mediului al instalațiilor 
hidroelectrice, este necesară o abordare 
globală, care să includă beneficiile pentru 
societate ale furnizării de energie electrică 
fără emisii și contribuția hidroenergiei și a 
acumulării hidroenergiei prin pompare la 
asigurarea aprovizionării cu energie, 
precum și efectele negative asupra apelor 
de suprafață și a habitatelor; subliniază, în 
acest sens, contribuția pe care energia 
electrică generată de centralele 
hidroelectrice o poate avea la atingerea 
obiectivelor UE în domeniul climei și al 
energiei și la îndeplinirea angajamentelor 
asumate de UE prin Acordul de la Paris, 
dar consideră că acest deziderat nu ar 
trebui realizat în detrimentul apelor de 
suprafață și al protecției habitatelor; 
recunoaște că există modalități și 
tehnologii menite să reducă impactul 
asupra mediului și asupra vieții sălbatice 
acvatice; subliniază că există un potențial 
uriaș de creștere a eficienței centralelor 
hidroelectrice existente;
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Amendamentul 8
Martin Häusling
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție B9-0401/2020
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Punerea în aplicare a legislației UE privind apa

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. solicită Comisiei și statelor 
membre să îmbunătățească sinergiile 
dintre politicile în domeniul apei și cel al 
biodiversității, prin introducerea unor 
măsuri adecvate prin care să se protejeze 
mai bine corpurile de apă de dimensiuni 
mici și ecosistemele de ape subterane, în 
cadrul acțiunilor de managementul al 
bazinelor hidrografice, inclusiv prin 
cerințe de raportare, documente de 
orientare și proiecte;
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