
Europaparlamentet uppmanar nationalstaterna att
utveckla ett icke-spridningsavtal för fossila bränslen

20 oktober - I en resolution som antogs tidigare idag och som beskriver kraven för COP27 uppmanade
Europaparlamentet nationalstaterna att "arbeta med att utveckla ett icke-spridningsavtal för fossila
bränslen", en föreslagen internationell mekanism som skulle komplettera Parisavtalet genom att
möjliggöra en rättvis utfasning av produktionen av olja, gas och kol, som har stått för mer än 80 % av de
globala utsläppen under det senaste decenniet.

Resolutionen förstärker det växande diplomatiska stödet för en ny internationell mekanism, mindre än
en månad efter att Världshälsoorganisationen uppmanade regeringarna att godkänna ett
icke-spridningsavtal för fossila bränslen och Vanuatu blev den första nationalstaten att begära fördrag
vid FN:s generalförsamling, ett avgörande steg för idealet som omedelbart följdes av offentliga
uppvisningar av stöd från Nya Zeelands regering och Östtimors president.

José Ramos-Horta, Östtimors president, välkomnade Europaparlamentets resolution: "Jag har
nyligen efterlyst ett fördrag om icke-spridning av fossila bränslen tillsammans med några av Östtimors
grannländer i Stilla havet. Allt eftersom stödet för ett sådant fördrag växer är det uppmuntrande att se
att Europaparlamentet formellt tar upp denna sak. Nu behöver vi att europeiska nationalstater följer
efter genom sina åtaganden att stoppa expansionen av fossila bränslen och genom att hjälpa till att
stödja och finansiera en global rättvis omställning som inte är beroende av ny olja och gas från länder
som mitt."

Pär Holmgren, svensk Europaparlamentariker som lade fram det första ändringsförslaget att kräva
ett fossilbränslefördrag, sa: "Inte en enda ledare som säger sig mena allvar med klimaträttvisa kan
förneka vikten av ett avtal att en gång för alla avslutar all ny prospektering, produktion och spridning
av fossila bränslen och snabbt fasar ut befintlig användning genom mycket fler investeringar i
förnybar energi och energieffektivitet. Att visa att Europaparlamentet menar allvar med att få ett slut
på beroendet av fossila bränslen genom att uppmuntra utvecklingen av ett icke-spridningsavtal för
fossila bränslen är en av de viktigaste vinsterna i förhandlingarna om denna resolution.”

Marie Toussaint, fransk Europaparlamentariker sa: "Det var helt avgörande, inför COP27, att påminna
europeiska ledare om att de inte kan använda den pågående energikrisen som en ursäkt för att
fördjupa vårt beroende av fossila bränslen. Uppmaningen från Europaparlamentet i dag att anta ett
icke-spridningsfördrag för fossila bränslen och fasa ut alla direkta och indirekta subventioner av fossila
bränslen till 2025 måste nu höras av Europeiska kommissionen och medlemsstaterna. EU måste också
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erkänna sin klimatskuld och det faktum att det har varit en stor förorenare, ansvarig för utsläpp av
växthusgaser under århundraden. Vi måste hitta sätt, inom detta icke-spridningsavtal, för att
säkerställa rättvisa på global nivå för dem som inte kommer att tjäna de pengar de skulle kunna
genom utvinning av fossila bränslen.”

EU-resolutionen svarar på vetenskapens varningar genom att uppmana regeringar att "fasa ut fossila
bränslen så snart som möjligt", men också krav på klimaträttvisa och en rättvis omställning. Vidare
uppmanas europeiska länder att "stå redo att bidra till att överbrygga det gap som krävs för att
begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C, på ett socialt balanserat, rättvist och kostnadseffektivt
sätt, samtidigt som man tar hänsyn till aspekter av global rättvisa och EU:s historiska och nuvarande
ansvar för de utsläpp som orsakar klimatkrisen.”

Det framgångsrika ändringsförslaget för att inkludera en uppmaning till ett icke-spridningsavtal för
fossila bränslen föreslogs av medlemmar i Parlamentarikernas uppmaning till en fossilbränslefri
framtid, ett globalt nätverk av nära 500 lagstiftare från alla kontinenter som har krävt "nya
internationella åtaganden och fördrag, som kompletterar Parisavtalet, för att ta itu med det
brådskande behovet av en snabb och rättvis omställning bort från fossilbränsleenergi”.

Risa Honiveros, senator för Filippinerna och initiativtagare till Parlamentarikernas uppmaning till en
fossilbränslefri framtid, sa: "Under de senaste månaderna har lagstiftare på alla kontinenter efterlyst
nya internationella åtaganden och fördrag för att ta itu med det brådskande behovet av en snabb och
rättvis omställning. Det är fantastiskt att se detta ta fart med det föreslagna fördraget om
icke-spridning av fossila bränslen som har efterlysts av Vanuatus president, Östtimors president,
Vatikanen och nu Europaparlamentet."

Medan resolutionen från Europaparlamentet har välkomnats av civilsamhällets aktivister globalt, pågår
på andra sidan jorden, i Kapstaden, Africa Energy Week där en stor debatt fortsätter om trycket från ett
antal europeiska regeringar och fossila bränslebolag för en "dash for gas" i världsdelen. Det afrikanska
civilsamhället har starkt motsatt sig dessa ansträngningar genom sin Don't Gas Africa-kampanj.
Europaparlamentets resolution uppmanar medlemsländerna att släppa sina planer på att expandera
och investera i olja, gas och kol och istället stödja en global rättvis omställning till ren energi med det
"internationella bistånd" som krävs för att svara på energi- och klimatkriserna som drabbar länderna i
Globala Syd mest allvarligt, på ett hållbart och rättvist sätt.

Kampanjen för ett icke-spridningsavtal för fossila bränslen är inspirerad av internationella ramverk som
har tagit itu med hoten från kärnvapen, landminor, tobak och andra farliga ämnen. Under det senaste
året har initiativet fått stöd från 101 nobelpristagare, 3 000 forskare och akademiker, WHO och
hundratals vårdpersonal, 460+ parlamentariker från 60+ länder, 69 städer runt om i världen, hundratals
ungdomsaktivister, en växande grupp religiösa institutioner inklusive Vatikanen, och fler än 1 700
civilsamhällesorganisationer.

https://www.fossilfuelfreefuture.org/
https://www.fossilfuelfreefuture.org/
https://www.fossilfuelfreefuture.org/
https://www.fossilfuelfreefuture.org/
https://dont-gas-africa.org/
https://fossilfueltreaty.org/nobel-letter
https://fossilfueltreaty.org/open-letter/#signatories
https://fossilfueltreaty.org/health-letter
https://fossilfueltreaty.org/health-letter
https://www.fossilfuelfreefuture.org/
https://fossilfueltreaty.org/cities
https://fossilfueltreaty.org/youth-letter
https://fossilfueltreaty.org/youth-letter
https://fossilfueltreaty.org/faith-letter
https://fossilfueltreaty.org/endorsements
https://fossilfueltreaty.org/endorsements


Om initiativet för icke-spridningsfördraget för fossila bränslen

Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative sporrar internationellt samarbete för att stoppa ny
utveckling av fossila bränslen, fasa ut befintlig produktion inom den överenskomna klimatgränsen på
1,5°C och utveckla planer för att stödja arbetare, samhällen och länder som är beroende av fossila
bränslen för att skapa säker och hälsosam försörjning. Städer som Vancouver och Barcelona har redan
godkänt fördraget, och fler överväger motioner att stödja. Hundratals organisationer som representerar
tusentals fler individer ansluter sig till uppmaningen till världens ledare att stoppa
fossilbränsleexpansion.

För mer information om icke-spridningsavtalet för fossila bränslen, se introduktionsvideon och besök
mediacentret.
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