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Θέμα: Αναθεώρηση του κανονισμού ΔΕΔ-Ε, ΔΠΑΔ και 5ος κατάλογος ΕΚΕ

Το 2019, η Επιτροπή ενέκρινε τον 4ο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ). Τώρα 
επανεξετάζει τον κανονισμό για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (ΔΕΔ-Ε), προκειμένου να 
συμπεριληφθούν σε αυτόν δεσμευτικά κριτήρια που θα συνάδουν με τους στόχους μας για το κλίμα 
και με την Πράσινη Συμφωνία, και προκειμένου να θεσπιστεί μια δημοκρατική δομή διακυβέρνησης 
για τον σχεδιασμό και την επιλογή των έργων. Στο υφιστάμενο πλαίσιο ανάκαμψης, κάθε ευρώ 
πρέπει να αξιοποιείται με γνώμονα το μέλλον μας: ο προϋπολογισμός για τον μηχανισμό 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» στον τομέα της ενέργειας για την περίοδο μετά το 2020 μειώθηκε σε 5,18 
δισεκατομμύρια EUR· επομένως, δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να σπαταλήσουμε ούτε ένα 
ευρώ σε ορυκτά καύσιμα.

1. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να λάβει υπόψη, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού ΔΕΔ-
Ε και στις μεταβατικές διατάξεις για τον 5ο κατάλογο ΕΚΕ, το γεγονός ότι, σύμφωνα με σενάρια, 
μεταξύ άλλων, και της ίδιας της Επιτροπής, η γενική ζήτηση φυσικού αερίου θα μειωθεί, έτσι 
ώστε το υφιστάμενο δίκτυο αερίου να είναι επαρκές ακόμη και σε περίπτωση προβλημάτων 
ασφάλειας του εφοδιασμού, όπως διαταραχές;

2. Θα εκπονήσει, μέσω μιας δημοκρατικής και διαφανούς διαδικασίας που θα συνάδει με τους 
στόχους μας για το κλίμα, ένα νέο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων (ΔΠΑΔ) και ένα 
μακροπρόθεσμο ενεργειακό σενάριο, στο πλαίσιο των οποίων οι ενεργειακές υποδομές μας θα 
προσαρμοστούν σύμφωνα με την αρχή της επάρκειας, ώστε να μειωθεί η ζήτηση ενέργειας;

3. Στο πλαίσιο της κρίσης COVID-19, πώς θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι με τον 5ο κατάλογο θα 
προωθηθούν έργα που πληρούν κριτήρια βιωσιμότητας και μπορούν να συμβάλουν ενεργά στη 
βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη της ΕΕ;


