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Θέμα: Επαναδιαπραγμάτευση όσον αφορά τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας: η θέση της ΕΕ 
σχετικά με την προστασία των ορυκτών καυσίμων, τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών 
μεταξύ επενδυτών και κράτους και την ενημέρωση του κοινού

Στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι η επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 
2050. Η επίτευξη αυτού του στόχου είναι υψίστης σημασίας για την αναχαίτιση της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη και την προστασία του μέλλοντός μας. Ως εκ τούτου, απαιτείται μια ριζική ενεργειακή 
μετάβαση.

Ωστόσο, η ΕΕ και τα περισσότερα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για τον Χάρτη 
Ενέργειας (ΣΧΕ), η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως δίχτυ προστασίας για επενδύσεις σε 
ορυκτά καύσιμα ύψους 2,15 τρισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2050, παρά τις δημόσιες πολιτικές που 
αποσκοπούν στη σταδιακή κατάργησή τους. Οι εταιρείες θέτουν ήδη εν αμφιβόλω τις περιβαλλοντικές 
ρυθμίσεις των κρατών μελών μέσω αδιαφανών δικαστηρίων, προβάλλοντας αξιώσεις ύψους 
δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η ΕΕ συμμετέχει στη «διαδικασία εκσυγχρονισμού» της ΣΧΕ σε μια προσπάθεια ευθυγράμμισής της 
με τη «φιλοδοξία για απεξάρτηση από τον άνθρακα» και τη συμφωνία του Παρισιού. Ωστόσο, πρέπει 
να επιτευχθεί ομοφωνία μεταξύ όλων των μερών, και ορισμένα μέρη αντιτίθενται ανοικτά σε κάθε 
είδους μεταρρύθμιση.

1. Ποια ακριβώς είναι η θέση της ΕΕ όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα στη διαδικασία 
εκσυγχρονισμού; Θα πρέπει μια «εκσυγχρονισμένη ΣΧΕ» να θέσει τέλος στην προστασία των 
επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα;

2. Ποια ακριβώς είναι η θέση της ΕΕ όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του μηχανισμού επίλυσης 
διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους; Θα απορρίψει μια αναθεωρημένη συνθήκη εάν δεν 
συνάδει με τις προτάσεις της ΕΕ για τη σύσταση ενός πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου;

3. Προτίθεται η Επιτροπή να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση και ότι η διαδικασία 
αυτή είναι σημαντική;


