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Θέμα: Επαναδιαπραγμάτευση όσον αφορά τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας: ευθυγράμμιση 
με τη συμφωνία του Παρισιού πριν από την COP του 2021 και επόμενα βήματα που έχει 
προγραμματίσει η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει ως στόχο την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 
2050. Η επίτευξη αυτού του στόχου, που απαιτεί ριζική ενεργειακή μετάβαση, είναι υψίστης σημασίας 
για την αναχαίτιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και την προστασία του μέλλοντός μας.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση 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.

Η Συνθήκη υπονομεύει κάθε κανονιστική απόπειρα αλλαγής της ιλιγγιώδους πορείας της 
κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων και υποχρεώνει τους πολίτες της ΕΕ να πληρώνουν για την 
ασφάλεια ζωής όσων επενδύουν στα ορυκτά καύσιμα. Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια «διαδικασία 
εκσυγχρονισμού», η έκκληση της ΕΕ για ευθυγράμμιση της Συνθήκης με τη Συμφωνία του Παρισιού 
είναι πολύ πιθανόν να μην κερδίσει την ομόφωνη στήριξη όλων των μερών.

1. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι απαιτείται επειγόντως ουσιαστική μεταρρύθμιση, έχει 
ορίσει η ΕΕ προθεσμία για την εν εξελίξει διαδικασία εκσυγχρονισμού, ώστε να μην καθυστερήσει 
η πραγματοποίησή της;

2. Η ΕΕ πρέπει να υποβάλει την ενισχυμένη αποφασιστική συμβολή της στη συμφωνία του 
Παρισιού κατά τη Διάσκεψη των Μερών (COP) τον Νοέμβριο 2021 στη Γλασκόβη. Θα δεσμευτεί 
να αποχωρήσει από τη ΣΧΕ, όπως έπραξε η Ιταλία το 2016, εάν η ευθυγράμμιση της Συνθήκης 
με τη Συμφωνία του Παρισιού δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τότε μέσω της διαδικασίας 
εκσυγχρονισμού;


