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Kommenterad dagordning
1. Godkännande av dagordningen
2. A-punkter
3. Aktuella frågor

Informationspunkt
EU:s höga representant Josep Borrell väntas ta upp information om aktuella
frågor på utrikesområdet.
4. Klimat- och energidiplomati

Diskussionspunkt
Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde
Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera hur EU bör arbeta
gentemot andra länder för att säkra ambitiösa klimatåtaganden inför FN:s
klimatkonferens i Glasgow senare i år. Rådet väntas även diskutera vilka
förändringar i omvärlden som den gröna omställningen kan förväntas leda
till.
Rådet förväntas anta slutsatser om klimat- och energidiplomati.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen anser att ett miljö- och
klimatperspektiv bör beaktas i ett ökande antal av de utrikes- och
säkerhetspolitiska frågor som står på rådets dagordning. Av särskild
säkerhetspolitisk betydelse är sambandet mellan klimat och säkerhet.
Regeringen anser att EU:s gröna giv bör genomföras på ett ambitiöst och
effektivt sätt och få ett tydligare genomslag i den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken. Regeringen välkomnar mot denna bakgrund en
diskussion om hur EU bör arbeta gentemot tredje land för att säkra
ambitiösa klimatåtaganden inför FN:s klimatkonferens i Glasgow i
november 2021. Detta är ett viktigt bidrag till EU:s arbete med hållbar
utveckling och till stöd för Parisavtalet och Agenda 2030.
Regeringen ser att EU genom aktiv klimatdiplomati kan bidra till att förmå
fler länder att göra mer. Det finns förutsättningar för EU att leda det globala
klimatarbetet, föregå med goda exempel och påskynda den globala gröna
omställningen.
Regeringen välkomnar att en ambitiös utfasning av kol och subventioner av
fossila bränslen samt ökad användning av förnybar energi lyfts fram inom
EU:s externa relationer. Regeringen anser vidare att EU bör sända ett
budskap om att biologisk mångfald och ekosystem står i centrum för hållbar
utveckling och minskad fattigdom.
Regeringen välkomnar EU-kommissionens initiativ inom
Världshandelsorganisationen (WTO) att verka för att det multilaterala
handelssystemet ska stödja övergången till en grön och klimatneutral
ekonomi.
Regeringen välkomnar att rådet kommer anta slutsatser om klimat- och
energidiplomati. EU bör sända en tydlig signal om att en grön omställning är
möjlig, att det skapar jobb och välstånd, samt att EU ser fram emot att
arbeta med partners för att nå målsättningarna i Parisavtalet och Agenda
2030.
Datum för tidigare behandling i riksdagen: Frågan behandlades senast i
EU-nämnden den 17 januari 2020 inför rådets möte den 20 januari.
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Rådet antar slutsatser om klimatdiplomati årligen. Även denna fråga
behandlades senast i EU-nämnden den 17 januari 2020 inför antagande av
slutsatser vid rådets möte den 20 januari.
Faktapromemoria: 2019/20:FPM13 Meddelande om en europeisk grön
giv.
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