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Sverige en av initiativtagarna till nytt internationellt program för 

energiomställningen i tillväxtländer 

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan har tillsammans 

med flera andra länder lanserat Clean Energy Transitions Programme 

– ett nytt internationellt program för global energiomställning inom 

den Internationella energibyrån IEA. Programmet blir en viktig del i 

ett stärkt internationellt energisamarbete för att genomföra 

Parisavtalet.  

– Intresset i länder som Kina, Indien och Indonesien för att utveckla 

policyramverk och teknisk kompetens som ska påskynda 

energiomställningen är stort. Tack vare Clean Energy Transitions 

Programme säkrar vi ett strukturerat och finansierat samarbete med dessa 

länder framöver, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. 

Clean Energy Transitions Programme lanseras inom ramen för International 

Energy Agency (IEA) och ska bidra till utvecklingen av IEA som en global 

plattform för ren energi och samarbete med stora tillväxtländer som 

exempelvis Kina, Indien, Indonesien, Mexiko, Brasilien och Sydafrika. I ett 

första skede omfattar programmet 300 miljoner kronor, varav Sverige bidrar 

med 50 miljoner kronor.  

– Genom ett aktivt svenskt deltagande i programmet skapas goda 

möjligheter för Sverige att dela erfarenheter och aktivt arbeta med 

grundstenarna för hållbara energisystem. Samtidigt blir det också ett viktigt 

sammanhang för att följa de stora politiska och tekniska skiften som nu sker 

på energiområdet globalt, säger Ibrahim Baylan. 
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Syftet med Clean Energy Transitions Programme är att stärka den 

institutionella kapaciteten hos tillväxtländerna, exempelvis genom att stärka 

deras förmåga för datainsamling, analyser och prognoser samt att utveckla 

ramverk för policyutveckling och innovationsfrämjande. 

Faktaruta: Om International Energy Agency (IEA)  

International Energy Agency (IEA) grundades 1974 och är ett fristående 

organ inom OECD. Organisationen har idag fyra fokusområden: 

försörjningstrygghet, ekonomisk utveckling, miljömedvetenhet och fördjupat 

samarbete globalt. IEA:s kärnkompetens anses ligga i datainsamling och 

statistik, marknads- och policyanalys, energikrisberedskap, forsknings- och 

tekniksamarbete samt stöd till omställning av energisystemen. 

IEA:s webbplats www.iea.org/   

Genvägar 

IEA: IEA launches the Clean Energy Transitions Programme to support 

clean-energy development 

www.iea.org/newsroom/news/2017/november/iea-launches-the-clean-

energy-transitions-programme-to-support-clean-energy-devel.html  

Pressmeddelande: Ibrahim Baylan leder internationellt energiministermöte i 

Paris www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/ibrahim-baylan-leder-

internationellt-energiministermote-i-paris/  

Pressmeddelande: Ibrahim Baylan vald till ordförande för International 

Energy Agency (IEA) 

www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/ibrahim-baylan-vald-till-

ordforande-for-international-energy-agency-iea/ 
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