den 6 juni 2017
Till statsråd Skog och statsråd Lövin,
EU:s klimatpolitiska vägval under de kommande åren kommer bli helt
avgörande. Dels för hur väl unionens åtaganden gentemot Parisavtalet
upprätthålls, dels för att visa globalt ledarskap i policy. Alla ser
nödvändigheten av att ambitionerna nu skalas upp på riktigt, inte bara vad
gäller handeln med utsläppsrätterna, utan även för den tyvärr mindre
uppmärksammade ansvarsfördelningsregleringen i övriga sektorer (ESR).
Detta är en uppmaning till er som svenska ministrar att leda vägen i arbetet
med ESR, på det kommande rådsmötet den 19 juni.
Det är givetvis svårt att underskatta vikten av ESR som lagstiftning, i och med
att det täcker nästan 60% av EU:s totala utsläpp i sektorer som transport,
jordbruk, byggnation och avfall. Om lagstiftningen görs tillräckligt ambitiös,
kommer det bidra till mer attraktiva städer, renare luft, minskad
energifattigdom och, inte minst, framväxten av miljontals europeiska jobb i
dessa sektorer. Många unga ser framför sig och engagerar sig för en sådan
utsläppsfri framtid, vilken är den vi vill leva och bli gamla i. Vi i PUSH Sverige
representerar dessa unga, och vi litar på att politiken från svenskt håll tar sitt
ansvar för att söka förverkliga detta.
Förhandlingarna i parlamentet bjöd på framsteg, men också förluster och
fortsatta brister som måste åtgärdas om ESR ska vara ett seriöst verktyg för
att nå Parisavtalets mål. Det var bra att rapportörens förslag på kompromisser
antogs. Vi har nu framförallt en förbättrad startpunkt för utsläppsminskningar,
samt ett minskat kryphål för avsättningar i markanvändningssektorn
(LULUCF). Å andra sidan finns det flera andra kryphål kvar, bland annat det
nya Early Action Reserve, som inte får ökas. Den generella ambitionsnivån är
som alla vet också för låg, -30%, och måste höjas om regleringen ska betyda
något i förhållande till Paris.
Vi uppmanar er att i de tekniska frågorna arbeta för att rådet lägger sig i linje
med parlamentet för att skydda framstegen – det vill säga inklusive LULUCFfrågan – samt att konservativa medlemsstater måste pressas på kryphålen
och höjda ambitionsnivåer. Men – eftersom det i kommande mötet sannolikt

blir mindre fokus på det tekniska, finns det möjligheter att då fokusera på att
etablera ett konstruktivt politiskt samtal inför oktober. ESR berör sektorer där
Sverige har kommit relativt långt nationellt, och där vi kan bidra med konkreta
idéer och lösningar framåt. Det är en möjlighet, som kan tjäna både svenska
intressen och klimatet!
Om förbättringarna gällande kommissionens förslag inte antas, så är
regleringens effektivitet tydligt i fara. Det kommer att hota legitimiteten i EU
som ledare i klimatfrågan, och parallellt, investeringsmöjligheter och miljontals
jobb. Sverige har varit ledande tidigare inom unionen, inte minst i ETS senast.
Det är bra, men behovet av ledarskap, i samarbete med andra progressiva
nationer, är minst lika viktigt nu och framöver. Vi unga räknar inte med något
annat än en strävan efter att ta det ledarskapet.
Vi ser fram emot att fortsätta konversationen om ESR, och om svenskt
ledarskap i klimatpolitiken!
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