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Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 7. oktober stillet mig følgende 

spørgsmål 4 til B 2, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter øn-

ske fra Christian Poll (ALT). 

 

Spørgsmål 4 

 

Arbejder Danmark for, at den internationale stock take, som skal finde sted i 

2018, vil blive brugt til at forsøge at få lande til at skærpe deres klimamål-

sætninger? Vil ministeren i forlængelse heraf oplyse, om Danmark arbejder 

for, at også EU skærper klimamålsætningerne i den forbindelse? 

 

Svar 

 

Den faciliterende dialog, som afholdes i 2018, er en slags forløber for det 

globale ”stocktake” i 2023. Dialogen i 2018 skal gøre status over parternes 

kollektive fremskridt i forhold til at nå det langsigtede reduktionsmål samt in-

formere forberedelsen af de reduktionsbidrag (Nationally Determined Contri-

butions - NDC’er), som skal kommunikeres i 2020.  I overensstemmelse med 

COP-beslutning 1/CP.21 skal parter, der som EU har en 10-årig NDC, gæl-

dende for perioden 2020-2030, senest i 2020 genbekræfte eller opdatere de-

res NDC for perioden 2020-2030, mens parter med en 5-årig NDC, gælden-

de for perioden 2020-2025, opfordres til senest i 2020 at fremlægge en ny 

NDC for perioden efter 2025. Alle parter skal senest i 2025 fremlægge en ny 

NDC for perioden efter 2030.  

 

I forhold til EU’s NDC vil jeg henvise til mit svar på spørgsmål 1 til B 2, hvori 

det fremgår, at ambitionsmekanismen skal sætte rammerne for en proces, 

hvor alle parter til Parisaftalen over tid opjusterer deres ambitionsniveau i 

takt med, at der opbygges tillid til omstillingen til lavemission, og de konkrete 

værktøjer og teknologier bliver mere tilgængelige og falder i pris. I de kom-

mende år skal parterne således blive enige om de nærmere retningslinjer for 

ambitionsmekanismen, og hvordan det globale ambitionsniveau øges over 

tid. 

   

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Chr. Lilleholt 
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