Gemensamt uttalande om EU:s klimatmål till år 2030
Med stöd av Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Lettland, Luxemburg,
Nederländerna, Portugal, Spanien och Sverige
Klimatförändringarna märks runt om i världen. Temperaturerna ökar, vädersystemen
förändras. Som ledare av EU:s medlemsstater har vi nu möjligheten och ansvaret att göra
något åt detta.
I december 2019 beslutade Europeiska rådet att vi ska uppnå ett klimatneutralt EU till år
2050. EU bekräftade sin globalt ledande roll i klimatfrågor och sina åtaganden under
Parisavtalet och inspirerade därmed andra att öka sina ambitioner. Detta engagemang för
klimatneutralitet säkerställer att våra investeringar för att hantera Covid-19-pandemin inte
leder tillbaka till det fossilberoende förflutna.
Vi har utsikter att väsentligen överträffa EU:s aktuella klimatmål, vilket visar på potentialen i
de europeiska insatserna.
Mot denna bakgrund är avsevärda utsläppsminskningar både nödvändiga och möjliga.
Vi välkomnar därför Europeiska kommissionens klimatmålsplan för 2030 som en stabil
grund för ett beslut om att höja ambitionerna. Vi behöver enas om att öka klimatmålet för
2030 till ”minst 55 procent” i år.
Detta ökade mål bör inkluderas i EU:s uppdaterade nationellt fastställda bidrag för att skickas
till UNFCCC före årets slut och följas upp genom lagförslag före juni 2021 för att målet ska
kunna uppnås.
Vår nya långsiktiga budget- och återhämtningspaket med mainstreaming-målet för klimatet
om minst 30 procent och principen om att inte vålla skada säkerställer EU:s ekonomiska
bidrag till att uppnå det utökade klimatmålet för 2030 på ett socialt inkluderande sätt, vilket
möjliggör en rättvis omställning.
En ambitiös och kostnadseffektiv klimatpolitik kommer att främja ekonomisk tillväxt och
hållbart välstånd. Vägen till klimatneutralitet leder till hållbar och inkluderande tillväxt, nya
gröna jobb och ökad innovation och global konkurrenskraft.
Låt oss som en union leverera ett starkt och trovärdigt svar på klimatkrisen och öka
klimatmålet för 2030 till minst 55 procent, vilket skulle leda till klimatneutralitet år 2050.
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