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Så vill Sverige att EU förhandlar under FN:s klimatmöte 

Den 9 oktober ska EU:s klimatministrar enas om EU:s 

förhandlingsmandat vid nästa internationella klimatförhandling. 

Sverige anser att EU ska verka för ett ambitiöst, robust och dynamiskt 

regelverk för genomförandet av Parisavtalet. 

På FN:s nästa klimatmöte COP24 i december i Katowice, Polen ska 

medlemsstaterna besluta om ett gemensamt regelverk för att nå målen i 

Parisavtalet. Under klimatmötet kommer den så kallade Talanoadialogen att 

bli det första tillfället sedan klimatmötet i Paris 2015 där länderna utvärderar 

hur det globala klimatarbetet svarar mot 1,5-gradersmålet samt hur 

ambitionen kan höjas. Under miljörådsmötet den 9 oktober ska EU:s 

klimatministrar anta rådsslutsatser om EU:s förhandlingsmandat för 

klimatmötet. 

– Forskningen talar sitt tydliga språk. Världen måste ställa om i en aldrig 

tidigare skådad takt om vi ska undvika de allvarligaste klimateffekterna. 

Sverige anser att EU, som ledare i det globala klimatarbetet, måste svara upp 

mot denna utmaning, säger klimatminister Isabella Lövin. 

Sverige anser att förslaget till rådsslutsatser ger en bra grund för att EU ska 

kunna vara pådrivande under klimatmötet. Sverige vill också se ett tydligt 

ställningstagande om att EU ska se över sitt nationella 

utsläppsminskningsåtagande (NDC) före år 2020, i ljuset av resultatet från 

Talanoadialogen och FN:s klimatpanels specialrapport vilket Regeringen 

kommer att driva.  
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Genvägar 

Artikel: EU:s miljöministrar slutförhandlar utsläppskrav på bilar 

Kommenterad dagordning: Inför miljörådet den 9 oktober 2018 

Temasida: Parisavtalet 

IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning 

COP24:s webbplats 

Österrikiska ordförandeskapet 

Österrikes ordförandeskap  

Mer om mötet i miljörådet 9 oktober 

Mer om mötet på rådets webbplats  

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI) 

Om ENVI på rådets webbplats  

Fakta: Ministerrådet 

• Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.  

• Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.  

• Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.  

• Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.  

• Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.  

Ministerrådets webbplats  

 

 

 

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/10/eus-miljoministrar-slutforhandlar-utslappskrav-pa-bilar/
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http://cop24.gov.pl/en/
http://www.austria.org/eupresidency-2018/
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