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El PE dona suport a les noves regles sobre xarxes
energètiques transeuropees
• Infraestructures energètiques per a contribuir a
assolir la neutralitat climàtica

• Ajuts a l’hidrogen i a la captura i emmagatzematge
de carboni

• Els projectes hauran d’augmentar la seguretat del
subministrament

El Parlament Europeu va aprovar dimarts noves normes
per a seleccionar quins projectes energètics poden rebre
finançament europeu i alinear la legislació amb el Pacte
Verd Europeu.

El text, acordat amb el Consell al desembre de 2021 [ 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19210/energy-infrastructure-meps-reach-deal-with-council
, estableix els criteris i la metodologia per a elegir els projectes energètics d’interès comú (PCI) com ara línies]

d’alta tensió, gasoductes, instal·lacions d’emmagatzematge d’energia i xarxes intel·ligents que puguin
beneficiar-se de procediments administratius accelerats i rebre fons de la UE.

Impuls a l’hidrogen i eliminació gradual del gas natural

Durant les negociacions, els eurodiputats van donar suport a la inclusió del finançament de projectes relacionats
amb el desenvolupament d’infraestructures d’hidrogen i la captura i emmagatzematge de carboni. Els projectes
elegibles també hauran d’impulsar la integració del mercat interior i reforçar la seguretat del subministrament
energètic.

Els projectes seleccionats hauran d’ajudar els països de la UE a abandonar combustibles fòssils com el carbó,
el lignit, la torba i la lutita bituminosa. Els eurodiputats van aconseguir mantenir per un període transitori (fins al
31 de desembre de 2027) el finançament de projectes que reutilitzin les infraestructures de gas natural existents
per al transport o emmagatzematge d’hidrogen.

Fi de l’aïllament energètic de Xipre i Malta

Els nous projectes basats en el gas natural ja no podran rebre finançament de la UE. Això no obstant, una
excepció temporal permetrà que Xipre i Malta tinguin cada un un projecte de gas preparat per a l’hidrogen.
Aquests projectes seran finançats amb vista a connectar-los amb la xarxa energètica europea i funcionaran sota
estrictes condicions.

Declaració del ponent

«La tràgica realitat de la guerra a Europa i el reduït nivell de seguretat energètica de la UE demostra que, durant
anys, Europa ha comès greus errors en avaluar les seves necessitats, també pel que fa a la infraestructura

», va dir Zdzisaw Krasnodbski (ECR, Polònia).energètica transeuropea

«Amb la nova legislació no només millorem el procés de planificació d’infraestructures, sinó que també
impulsem nous tipus de projectes d’interès comú, en línia amb els objectius climàtics. La norma incentivarà la

, va afegir.inversió en xarxes d’hidrogen i  , així com el desenvolupament de xarxes marines»CO

Nota de premsa [ /export/sites/Sbd/ca/.galleries/Documents/pacto-verde-europeo.pdf ]. Parlament Europeu
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