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Betreft: Heronderhandeling over het Verdrag inzake het Energiehandvest: afstemming op de 
Overeenkomst van Parijs vóór de COP 2021 en de geplande volgende stappen van de 
EU

In de Europese Green Deal is het doel vastgelegd om in 2050 koolstofneutraal te zijn. Het 
verwezenlijken van deze doelstelling – die een ingrijpende energietransitie vergt – is van het grootste 
belang om de mondiale opwarming een halt toe te roepen en onze toekomst te vrijwaren.

De Europese Unie en de meeste lidstaten zijn echter partij bij het Verdrag inzake het 
Energiehandvest (EHV) waarmee 2,15 biljoen EUR aan investeringen in fossiele brandstoffen tegen 
2050 zou worden beschermd tegen beleidsmaatregelen van de overheid die zijn gericht op de 
geleidelijke afschaffing van deze brandstoffen.

Het verdrag ondermijnt elke regelgevingspoging om het rampzalige verloop van het verbruik van 
fossiele brandstoffen om te buigen en dwingt de EU‑burgers ertoe voor de levensverzekering van de 
investeerders in fossiele brandstoffen te betalen. Terwijl een “moderniseringsproces” aan de gang is, 
zal de oproep van de EU tot een afstemming van het verdrag op de Overeenkomst van Parijs 
waarschijnlijk niet tot eensgezindheid onder alle partijen leiden.

1. Heeft de EU, gezien de dringende noodzaak van ingrijpende hervormingen, een uiterste termijn 
voor het lopende moderniseringsproces om te voorkomen dat dit eindeloos duurt?

2. De EU moet tijdens de Conferentie van de partijen (COP) in november 2021 in Glasgow haar 
grotere bepaalde bijdrage aan de Overeenkomst van Parijs voorleggen. Zal zij zich ertoe 
verbinden zich uit het EHV terug te trekken, zoals Italië in 2016 heeft gedaan, wanneer in het 
kader van het moderniseringsproces een afstemming van het verdrag op de Overeenkomst van 
Parijs tegen die tijd onmogelijk blijkt?


