INTERPELLATION TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2019-11-04
Besvaras senast
2019-11-19
Till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

2019/20:103 Den svenska positionen inför klimattoppmötet COP 25
I början av december inleds FN:s klimattoppmöte, COP 25, i Madrid. Eftersom
parternas (ländernas) bidrag till utsläppsminskningar inte på långa vägar
kommer att nå målen i Parisavtalet förväntas parterna visa upp på vilket sätt
man ska höja sina klimatambitioner. Hittills har Sveriges klimatbidrag (NDC)
varit detsamma som EU:s, vilket i sig varit ett bidrag på fyra A4-sidor. På
klimattoppmötet finns en möjlighet för Sverige att presentera en klimatpolitik
som är ambitiösare och kompletterar EU:s klimatbidrag.
På COP 25 kommer också en mängd andra viktiga klimatrelaterade frågor att
avhandlas. Några av dessa är hur i-länderna ska kunna föra över den senaste
miljötekniken till utvecklingsländerna, uppskalandet av ny och additionell
klimatfinansiering samt hur kompensationen ska bli verklighet för de förluster
och skador (loss and damage) som klimatkrisen åsamkar utvecklingsländerna.
COP-toppmöten arrangeras en gång per år och samlar tiotusentals förhandlare,
politiker, forskare och aktivister från hela världen i syfte att förhindra att
världen går mot en okontrollerad och direkt farlig klimatförändring. Sverige
skulle kunna vara det land som ser till att det här toppmötet tar viktiga steg
framåt mot det målet. Om det ska hända behöver regeringen vara tydlig med en
svensk ambitiös klimatposition inför klimattoppmötet i Madrid.
Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin
följande:

1. Vad är den svenska positionen inför klimattoppmötet COP25?
2. Kommer Sverige att presentera ett klimatbidrag (NDC) som
kompletterar och går utöver EU:s?
3. Kommer Sverige att verka för att ny teknik förs över till
utvecklingsländerna i enlighet med klimatkonventionen och
Parisavtalet?
4. Hur mycket ny och additionell klimatfinansiering kommer Sverige att
bidra med?
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………………………………………
Jens Holm (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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