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Aihe: Euroopan laajuisten energiaverkkojen tarkistaminen, verkkojen kehittämisen 10-
vuotissuunnitelma ja viides yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelo

Komissio hyväksyi vuonna 2019 neljännen yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelon. Se tarkistaa 
parhaillaan Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevaa asetusta ilmastotavoitteiden ja Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman mukaisten sitovien kriteerien lisäämiseksi siihen ja demokraattisen 
hallintorakenteen käyttöönottamiseksi hankkeiden suunnittelussa ja valinnassa. Tämänhetkisessä 
elpymistilanteessa kaikki varat on käytettävä tulevaisuuden tarpeisiin: vuoden 2020 jälkeisen ajan 
kattavan Verkkojen Eurooppa -välineen energia-alan määrärahoja vähennettiin 5,18 miljardiin euroon, 
emmekä voi kuluttaa varoja fossiilisiin polttoaineisiin.

1. Miten komissio aikoo ottaa Euroopan laajuisten energiaverkkojen tarkistamisessa ja viidennen 
yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelon siirtymäsäännöksissä huomioon sen, että 
komission omien ja muiden skenaarioiden mukaan kaasun yleinen kysyntä laskee, mikä osoittaa, 
että nykyinen kaasuverkko on riittävä myös silloin, kun esiintyy toimitushäiriöiden kaltaisia 
toimitusvarmuuteen liittyviä ongelmia?

2. Aikooko komissio laatia demokraattista ja avointa menettelyä noudattaen uuden verkkojen 
kehittämisen 10-vuotissuunnitelman ja pitkän aikavälin energiaskenaarion, jotka ovat unionin 
ilmastotavoitteiden mukaisia ja joissa energiainfrastruktuurimme mukautetaan riittävyyden 
periaatteeseen, jotta energian kysyntä laskisi?

3. Kun otetaan huomioon covid-19-kriisi, miten komissio aikoo varmistaa, että viidennen luettelon 
avulla edistetään hankkeita, jotka ovat kestävyyttä koskevien kriteerien mukaisia ja joilla voidaan 
aktiivisesti edistää EU:n selviytymistä ja palautumista lyhyellä aikavälillä?


