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2020/21:76 Ett svenskt klimatåtagande till UNFCCC
I linje med överenskommelse i klimatförhandlingarna ska parterna till
klimatkonventionen, UNFCCC, lämna in sina åtaganden, så kallade NDC
(Nationally Determined Contributions), till hur man avser att leva upp till
Parisavtalet. EU har tagit fasta på detta och uppmanat alla parter att lämna in
klimatåtaganden före årsskiftet. I slutsatserna för Europeiska rådet den 15–16
oktober riktade EU följande uppmaning till alla parter till UNFCCC:
”Europeiska rådet kommer att återkomma till frågan vid sitt möte i december, i
syfte att enas om ett nytt utsläppsminskningsmål för 2030 och lämna in EU:s
uppdaterade nationellt fastställda bidrag till UNFCCC före årets slut.
Europeiska rådet uppmanar alla övriga parter att också lämna in ett uppdaterat
nationellt fastställt bidrag.”
Trots detta har jag nåtts av uppgiften att den svenska regeringen inte avser att
lämna in något eget klimatåtagande till FN, utan endast luta sig mot EU:s
gemensamma. Det senaste EU-klimatbidraget bestod av fyra A4-sidor med
mycket allmänna formuleringar, och det mesta talar för att det som kommer att
lämnas in i år inte blir särskilt mycket bättre. Det innebär att den svenska
positionen till de fortsatta klimatförhandlingarna kommer att bli exakt samma
som EU:s.
Sverige är medlem i FN och part till UNFCCC, och det finns inget som hindrar
Sverige att presentera ett eget klimatbidrag med egna klimatmålsättningar som
kompletterar och går utöver EU:s. Snarare tvärtom: om vi vill ha höga
ambitioner i klimatpolitiken borde det inte räcka att bara följa strömmen i EU.
Som bekant är EU:s klimatåtagande långt ifrån tillräckligt för att EU-länderna
ska ta sitt historiska ansvar för den industrialiserade världens utsläpp. Att
endast verka för minskade utsläpp med föreslagna 55 procent till 2030 räcker
inte. Dessutom kommer EU:s klimatbidrag sannolikt inte att säga något om hur
man tänker bidra med lösningar på frågor som klimatanpassning,
kapacitetsbyggande, överföring av teknik och klimatfinansiering. Detta är
frågor som utvecklingsländerna ständigt lyfter till de industrialiserade länderna
och vill ha lösningar på.
Sverige måste driva på för en ambitiösare klimatpolitik inom alla tänkbara
sammanhang, både i EU och inom FN. En självklar position för Sverige borde
därför vara att komplettera EU:s NDC med åtgärder utöver det som EU lyckats
ena sig om. Större utsläppsminskningar på hemmaplan, tekniköverföring,
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klimatfinansiering, kapacitetsbyggande och anpassning skulle kunna vara några
av de frågor som Sverige borde kunna ta upp i ett eget klimatåtagande till FN:s
klimatkonvention.
Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

Avser ministern att verka för att Sverige ska lämna in ett eget klimatåtagande
(NDC) till UNFCCC som kompletterar och går utöver EU:s klimatåtagande?

………………………………………
Jens Holm (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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