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Angående: Omförhandling av energistadgefördraget: Anpassning till Parisavtalet före COP 2021 och 
EU:s nästa steg 

I den europeiska gröna given fastställs målet att koldioxidneutralitet ska uppnås senast 2050. Att 
detta mål uppnås, vilket kräver en genomgripande energiomställning, är avgörande för att bromsa 
den globala uppvärmningen och bevara vår framtid.

Europeiska unionen och de flesta medlemsstater är emellertid parter i energistadgefördraget, som 
fram till 2050 kan skydda investeringar i fossila bränslen till ett värde av 2,15 biljoner euro mot 
offentlig politik som syftar till att fasa ut dem.

Fördraget undergräver alla lagstiftningsförsök att ändra den katastrofala utvecklingen vad gäller 
förbrukningen av fossila bränslen och tvingar EU-medborgarna att betala livförsäkringen för 
investerarna i fossila bränslen. En ”moderniseringsprocess” pågår, men EU:s uppmaning att fördraget 
ska anpassas till Parisavtalet kommer sannolikt inte att leda till enhällighet bland alla parter.

1. Har EU mot bakgrund av det akuta behovet av omfattande reformer fastställt en tidsfrist för den 
pågående moderniseringsprocessen så att den inte drar ut på tiden?

2. EU ska lägga fram sitt utökade fastställda bidrag till Parisavtalet vid partskonferensen (COP) i 
november 2021 i Glasgow. Kommer EU att åta sig att dra sig ur energistadgefördraget, vilket 
Italien gjorde 2016, om moderniseringsprocessen före dess inte har lett till en anpassning av 
fördraget till Parisavtalet?


