
  
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

MILJÖ- & KLIMATPOLITIK 
 
Varför ska EU syssla med miljö- och klimatpolitik? 
 

• Utsläpp och föroreningar är i regel gränsöverskridande och kräver gemensamma 
lösningar, tillsammans kan vi nå bättre resultat för klimatet och miljön. 
 

• Parisavtalet innebär att EU som del av det internationella samfundet förbundit sig att 
begränsa den globala temperaturökningen till väl under 2 grader, helst maximalt 1.5 
grader. 
 

• För att nå Parismålet måste utsläppen minska mer och snabbare än i dagsläget, vilket 
kräver kontinuerliga skärpningar av EU:s klimat- och energipolitiska regelverk. 
 

• Europa har både ett ansvar och de ekonomiska resurserna att ta på sig ledartröjan i 
klimatomställningen. EU har framgångsrikt visat att det går att kombinera minskade 
klimatutsläpp med stärkt ekonomisk tillväxt.  

 
Europaparlamentet spelar en avgörande roll i EU:s arbete med att minska klimatutsläppen och 
motverka andra typer av miljöföroreningar. Miljöutskottet är inblandat i all lagstiftning inom 
klimat- och miljöområdet, och driver generellt på för bättre regleringar och starkare ambition 
i EU:s regelverk. 
 
Vi svenska socialdemokrater har varit pådrivande i EU:s arbete för klimatet och miljön.Vi 
kämpar för ett klimatsmart samhälle som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. För 
att vi ska nå önskvärda resultat måste hela samhället delta i omställningsarbetet. Det ställer 
krav på jämlikhet och solidaritet; klimatomställningen får inte leda till ökade samhällsklyftor 
där de som redan har minst drabbas hårdast. 
 
Som en del i arbetet för ett mer hållbart samhälle driver vi också på för en giftfri miljö, där 
människor och våra ekosystem skyddas mot farliga ämnen. Dagens regelverk är otillräckligt. 
Vi socialdemokrater driver på för en mer cirkulär och hållbar ekonomi där ett fullgott skydd 
för människors hälsa och miljö alltid sätts i första rummet, för en giftfri vardag som är säker 
för barn och bin.  
 
EU tar temperaturen på klimatpolitiken 
EU har sedan länge som mål att minska klimatutsläppen med 40 procent till år 2030 jämfört 
med 1990 års nivåer. Målet är dock för lågt för att EU ska kunna leva upp till Parisavtalets mål 
och måste därför skärpas snarast. Det är emellertid en politiskt känsligt process och mindre 
klimatvänliga EU-länder har hittills lyckats spjärna emot. 
 
EU har dock nyligen skärpt sektorsspecifik lagstiftning genom en rad reformer på klimat- och 
energiområdet. Det handlar om skärpta krav till år 2030, bland annat minskade utsläpp i 



 

 

 

  

systemet för utsläppshandel (ETS - omfattar energi- och industrisektorerna) och 
ansvarsfördelningsförordningen (ESR - omfattar bland annat transport och jordbruk, 
avfallshantering) samt ökade mål om en mer effektiv energianvändning 
(energieffektivitetsdirektivet - EED) och större andel förnybar energi (förnybardirektivet - 
REDII). 
 
Reformernas sammanlagda klimatnytta beräknas innebära att EU:s klimatutsläpp i praktiken 
kommer att minska med 45 procent till år 2030. Det är ett steg på vägen, men dessvärre inte 
tillräcklig för att klara målet att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1.5 grader. 
Enligt FN:s klimatpanel IPCC måste klimatutsläppen minska med minst 55 procent till år 2030 
för att Parisavtalets temperaturmål ska klaras.  
 
Samtidigt pågår arbetet med att stärka EU:s klimatmål också på längre sikt. EU-kommissionen 
presenterade i slutet av 2018 planer på att göra EU helt klimatneutralt till år 2050, genom att 
nå så kallade nettonollutsläpp. Tidigare i mars i år biföll Europaparlamentet detta mål. 
Bedömare är överens om att denna vision om noll nettoutsläpp på längre sikt fordrar att också 
2030-målet höjs avsevärt.  
 
En giftfri miljö för människor och naturen 
Vid sidan av arbetet med att ställa om till ett klimatsmart samhälle, verkar EU också för att 
stärka skyddet för växt- och djurlivet genom att värna den biologiska mångfalden och 
ekosystemen. Dessvärre är dagens regelverk otillräckligt och måste förbättras.  
 
Det pågår en omfattande utarmning av den biologiska mångfalden i Europa och resten av 
världen. Forskningen vittnar om en mycket omfattande minskning av artrikedomen och att 
livsmiljöerna för växter och djur försämras genom bland annat ohållbart nyttjande av 
naturresurser, föroreningar, ohållbar användning av kemikalier och förändringar i klimatet.  
 
För oss socialdemokrater är den pågående utarmningen av den biologiska mångfalden och 
ekosystemen djupt oroande. Sunda och fungerande ekosystem är fundamentala för ett 
hälsosamt växt- och djurliv men också för det mänskliga samhällsbygget.  
 
Vi vill se ett omtag mot ett mer hållbart och skonsamt nyttjande av resurser, med starkare 
skydd för ekosystemen och minskade föroreningar i miljön. Därför måste Europa ställa om 
till en mer cirkulär ekonomi, där produkter och material utformas och tillverkas smartare, för 
att sedan i högre grad återvinnas. På så vis kan vi skapa giftfria produktcykler.  
 
Det är också viktigt att minska förekomsten av plastartiklar och andra miljöovänliga material 
som kan hamna i naturen, inte minst i våra hav. Därför driver vi på när EU nu tar krafttag för 
att minska plastnedskräpningen i naturen. Vi är särskilt oroade över att såväl vi människor som 
växter och djur exponeras för miljontals olika kemikalier i den vardagliga miljön. Dessvärre 
har flera ämnen skadlig inverkan både på människors hälsa och på naturen. Det är 
oacceptabelt.  
 
Vår politik syftar till att skapa en giftfri miljö där människor och ekosystemen skyddas mot 
skadliga ämnen. Det förutsätter att ett fullgott skydd för hälsan och miljön alltid sätts i första 
rummet. För oss är det självklart att försiktighetsprincipen ska gälla i kemikaliepolitiken, så att 
endast ämnen som bevisats vara osäkra ska vara tillåtna. Ämnen med hög risk ska ersättas av 
skonsammare och mer hållbara alternativ Dagens negativa utveckling måste vändas snarast 
och vi stödjer att EU tar ett ledarskap för en ambitiös global kemikaliestrategi post-2020. 


