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Pergunta prioritária com pedido de resposta escrita P-003915/2020
à Comissão
Artigo 138.º do Regimento
Marie Toussaint (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Daniel 
Freund (Verts/ALE), Henrike Hahn (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Michael Bloss 
(Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen 
(Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), François Alfonsi 
(Verts/ALE), Benoît Biteau (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), 
Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Caroline Roose 
(Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), 
Alice Kuhnke (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Ciarán Cuffe 
(Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), 
Petros Kokkalis (GUE/NGL), Manuel Bompard (GUE/NGL), Manon Aubry (GUE/NGL), Leila 
Chaibi (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Piernicola Pedicini 
(NI), Rosa D'Amato (NI), Eleonora Evi (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Raphaël Glucksmann 
(S&D), Aurore Lalucq (S&D), Marianne Vind (S&D), Maria Arena (S&D), Pascal Durand (Renew), 
Karima Delli (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE)

Assunto: Revisão da RTE-E, plano decenal de desenvolvimento da rede e 5.ª lista de projetos de 
interesse comum

Em 2019 a Comissão aprovou a 4.ª lista de projetos de interesse comum. Neste momento a 
Comissão está a rever o Regulamento RTE-E, de modo a incluir critérios vinculativos coerentes com 
os objetivos climáticos e o «Pacto Ecológico» e tendo em vista a introdução de uma estrutura de 
governação democrática para o planeamento e a seleção dos projetos. Neste contexto de 
recuperação, cada euro deve servir o nosso futuro: O orçamento do Mecanismo Interligar a Europa 
para a energia após 2020 foi reduzido para 5,18 mil milhões de euros e não podemos correr o risco 
de desperdiçar um único euro em combustíveis fósseis.

1. Como tenciona a Comissão ter em conta, na revisão da RTE-E e nas disposições transitórias 
para a 5.ª lista de projetos de interesse comum, o facto de, segundo as previsões da própria 
Comissão e outras previsões, a procura geral de gás vir a diminuir no futuro, o que prova que a 
rede de gás existente é suficiente mesmo em caso de problemas de segurança do 
aprovisionamento como, por exemplo, perturbações?

2. A Comissão tenciona desenvolver um novo plano decenal de desenvolvimento da rede e uma 
previsão energética a longo prazo através de um processo democrático e transparente 
consentâneo com os objetivos climáticos, alinhando as infraestruturas energéticas com o 
princípio da suficiência, a fim de reduzir a procura de energia?

3. No contexto da COVID-19, como tenciona a Comissão assegurar que a 5.ª lista promoverá 
projetos que respeitam os critérios de sustentabilidade e que são suscetíveis de contribuir 
ativamente para a recuperação a curto prazo da UE?


