
 
EU och Parisavtalet: mot klimatneutralitet
 
Inför FN:s klimatkonferens COP 26 har EU gjort sina långsiktiga klimatmål, inklusive att
unionen ska uppnå klimatneutralitet senast år 2050, rättsligt bindande.
 

Den 28 november 2019 godkände Europaparlamentet en resolution som uppmanar EU att
fastställa att klimatneutralitet senast år 2050 är dess långsiktiga klimatmål inom ramen för
Parisavtalet, och att samtidigt skärpa utsläppsminskningsmålet till 55 procent senast år 2030. I
en separat resolution utropade ledamöterna ett klimatnödläge i Europa. I december 2019
presenterade EU-kommissionen en färdplan för att uppnå ett klimatneutralt Europa, Den gröna
given. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191105IPR65866/cop25-meps-push-for-co2-neutrality-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20190926STO62270/what-is-carbon-neutrality-and-how-can-it-be-achieved-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191121IPR67110/europaparlamentet-utropar-klimatnodlage
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20200618STO81513/den-grona-given-nyckeln-till-ett-klimatneutralt-och-hallbart-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20200618STO81513/den-grona-given-nyckeln-till-ett-klimatneutralt-och-hallbart-eu


Parisavtalet syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2°C och sträva efter
att begränsa den ytterligare ner till högst 1,5°C för att undvika att klimatförändringarna får
katastrofala konsekvenser. Avtalet har undertecknats av 194 länder, samt av EU. Alla
medlemsländer har själva undertecknat avtalet, men de samordnar sina ståndpunkter och
fastställer gemensamma utsläppsminskningsmål på EU-nivå.
 
Nationella mål för minskade utsläpp 
För att uppnå Parisavtalets mål ska deltagarländerna fastställa mål för sina klimatinsatser vart
femte år, med ökad ambitionsnivå över tid. Dessa mål brukar förkortas NDC (Nationally
determined contributions), nationellt fastställda bidrag. 
 
EU:s klimatmål 
EU var den första stora ekonomin som skickade in sina utsläppsminskningsmål enligt
Parisavtalet, genom att lova att minska sina koldioxidutsläpp med 40 procent till år 2030, jämfört
med 1990 års nivåer. 
 
I juni 2021 godkände EU-parlamentet EU:s klimatlag som gör det politiska åtagandet att uppnå
klimatneutralitet senast år 2050 enligt den gröna given en rättsligt bindande skyldighet.
 
EU förväntas framhäva klimatlagen som en ambitiös bedrift under COP 26.
 
Varför är COP 26 viktigt? 
Den första förnyelsen av länders nationellt fastställda bidrag kommer ske vid COP 26 i
november 2021 i Glasgow i Storbrittanien. Mötet har skjutits upp ett år på grund av
Coronapandemin. Trots detta har vissa länder fortfarande inte bestämt hur mycket de planerar
att minska sina utsläpp och deras bidrag har hittills varit otillräckliga.
 
Enligt en rapport från FN:s klimatpanel från 2021 kommer målet att hindra att den globa
medeltemperaturen ökar till 1.5°C eller till och med 2°C misslyckas om inte drastiska åtgärder
görs för att minska växthusutsläppen.
 
43 procent av medborgare angav att åtgärder mot klimatförändringarna bör vara
Europaparlamentets huvudprioritering i en Eurobarometerundersökning från augusti 2021.
 
I en resolution från den 21 oktober, uttryckte EU-parlamentet oro över att Parisavtalets mål
skulle resultera i en ökning av den globala medeltemperaturen med 3°C år 2100. Ledamöter
uppmanade alla G-20 länder att utöka sina klimatmål för att uppnå klimatneutralitet senast
2050.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20180905STO11945/infographic-how-climate-change-is-affecting-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20180905STO11945/infographic-how-climate-change-is-affecting-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/climate-change/20180305STO99003/reducing-carbon-emissions-eu-targets-and-measures
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change/20180706STO07407/eu-progress-towards-its-climate-change-goals-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210621IPR06627/eu-climate-law-meps-confirm-deal-on-climate-neutrality-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698752/EPRS_BRI(2021)698752_EN.pdf
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/press-tool-kit/5/opinionsundersokningar-och-enkater-fran-alla-eu-lander
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20211014IPR14913/climate-change-raise-global-ambitions-to-achieve-strong-outcome-at-cop26


Läs mer om de internationella förhandlingarna om klimatförändringarna i vår nyhetsgrafik.
 

Nyckeltermer
• Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar UNFCCC (United Nations
Framework Convention on Climate Change): trädde ikraft 1994 och inom ramen för den har
medlemmarns enats om såväl Parisavtalet som Kyotoprotokollet.

• Klimattoppmötena COP (Conference of the parties to the UNFCCC) hålls varje år. Där
diskuterar medlemmarna hur konventionens mål kan nås.

• De nationellt fastställda bidragen NDC (nationally determined contributions) är de mål för att
hantera klimatförändringarna som varje undretecknande part till Parisavtalet måste fastställa
vart femte år.

Mer information
I korthet: COP 26 i Glasgow
Parlamentets utredningstjänst: "Adopting the European Climate Law", juni 2021 (en)
Se vår Facebook Live med miljöutskottets ordförande Pascal Canfin
Pressmeddelande: "Europaparlamentet utropar klimatnödläge", 2019-11-28
Europeiska kommissionen: Långsiktig strategi för år 2050
Europaparlamentets studie: "Issues at stake in view of the COP25 UN Climate Change
Conference in Madrid", november 2019 (en)
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20180404STO00910/nyhetsgrafik-historik-over-klimatforhandlingarna
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698746/EPRS_ATA(2021)698746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690672/EPRS_ATA(2021)690672_EN.pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?v=882477809039444&ref=watch_permalink
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20191121IPR67110/europaparlamentet-utropar-klimatnodlage
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_sv
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf

