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Prioriterad fråga för skriftligt besvarande P-003915/2020
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
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(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 
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Angående: Översyn av de transeuropeiska energinäten (TEN-E), tioårsplanen för nätverksutveckling 
och den femte förteckningen över projekt av gemensamt intresse

Kommissionen antog den fjärde förteckningen över projekt av gemensamt intresse 2019. Den håller 
för närvarande på att se över TEN-E-förordningen för att införa bindande kriterier som är förenliga 
med våra klimatmål och den gröna given och för att införa en demokratisk styrningsstruktur för 
planering och urval av projekt. Under denna återhämtningsperiod måste varje euro tjäna vår framtid: 
FSE:s energibudget efter 2020 har skurits ner till 5,18 miljarder euro och vi kan inte riskera att ödsla 
en enda euro på fossila bränslen.

1. Hur ämnar kommissionen i översynen av TEN-E och i övergångsbestämmelserna för den femte 
förteckningen över projekt av gemensamt intresse ta hänsyn till att den allmänna efterfrågan på 
gas enligt kommissionens egna och andra scenarier kommer att sjunka, vilket visar att det 
befintliga gasnätet är tillräckligt, också vid problem med försörjningstryggheten såsom avbrott?

2. Kommer kommissionen att utveckla en ny tioårsplan för nätverksutveckling och ett långsiktigt 
energiscenario, genom en demokratisk och öppen process som är förenlig med våra klimatmål, 
som anpassar vår energiinfrastruktur med tillräcklighetsprincipen, för att minska vårt efterfrågan 
på energi?

3. Hur tänker kommissionen, mot bakgrund av covid-19, se till att den femte förteckningen främjar 
projekt som uppfyller hållbarhetskriteriet och aktivt kan bidra till EU:s återhämtning på kort sikt?


