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Den 20. juni 2017

Ang. behovet for EU klimalederskab ifm. Det Europæiske Rådsmøde den 22-23. juni 2017

Kære Lars Løkke Rasmussen
Vi forstår, at du og dine EU kollegaer på Det Europæiske Rådsmøde i denne uge skal diskutere
meldingen fra præsident Trump om at trække USA ud af Paris-klimaaftalen.
Fra 92-gruppen og vores internationale klimanetværk Climate Action Network (CAN) er vi glade for
den klare reaktion fra EU og EU-landene overfor præsident Trumps beslutning, herunder
udmeldingen om EU's fortsatte opbakning til den fulde implementering af Paris-aftalen.
Vi er ligeledes glade for de stærke udmeldinger om fortsat støtte til Paris-aftalen fra mange andre
vigtige aktører på globalt plan – herunder fra over hundrede amerikanske stater, byer og
virksomheder.
Vi støtter og opfordrer EU og dets medlemsstater til at påtage sig det nødvendige klimalederskab
for at sikre, at vi når målene i Paris-aftalen. Med dette lederskab følger et ansvar og som Hilda
Heine, Præsident fra Marshall Øerne, forklarede i Europa-Parlamentet sidste onsdag, så betyder
den fulde implementering af Paris-aftalen også, at de nuværende nationale klimamål, herunder
EU’s for 2030, skal revideres og opdateres.
Som en lang række vidensinstitutioner, herunder FN's miljøprogram UNEP, har beregnet, så er
dette nødvendigt, hvis vi skal have en chance for at holde den globale temperaturstigning et godt
stykke under 2°C og stræbe efter at begrænse opvarmningen til 1,5 °C, som aftalt i Paris-aftalen.
Vi opfordrer dig derfor til at inkludere i dine budskaber før, under og efter det kommende
Europæiske Rådsmøde, at du og Danmark fortsat bakker helt og fast op om den fulde
gennemførelse af Paris-aftalen, og at dette inkluderer en villighed til at sikre, at EU's egne
klimamål og planer, herunder 2030 mål, skal opdateres så de følger de langsigtede mål i Parisaftalen.
Med venlig hilsen

Troels Dam Christensen
Sekretariatsleder
92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer.
92-gruppen arbejder for fremme af en bæredygtig udvikling i hele verden.
92-gruppen består af: Afrika Kontakt, Amnesty, Care Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk International Bosætningsservice, Dansk
Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark, Det Økologiske Råd, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace, IWGIA, Kvindernes Ulandsudvalg, Klimabevægelsen, Landsforeningen for Økosamfund, Mellemfolkeligt Samvirke, Natur og Ungdom, Netværket for økologisk
folkeoplysning og praksis/Øko-net, Oxfam IBIS, Red Orangutangen, Sex&Samfund, U-landsforeningen Svalerne, VedvarendeEnergi, Verdens
Skove, WWF Verdensnaturfonden, Dansk Røde Kors (observatør).

