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Reserapport från miljö- och jordbruksutskottets 

studieresa till Paris den 3-5 maj 2015 

 

Resans syfte 

Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 22 januari 2015 att med en 

delegation besöka Paris i Frankrike den 3–5 maj. Syftet med resan var att besöka 

OECD för diskussioner om klimatfrågor, med särskilt bäring på FN:s 

klimattoppmöte COP–21 i Paris i december 2015, samt problemen kring 

antibiotikaresistens. Vidare avsåg utskottet att ta del av de franska 

förberedelserna inför COP–21. 

Redogörelse för resan 

Som framgått ovan var ett syfte med resan att besöka OECD för diskussioner om 

klimatfrågorna inför bl.a. FN:s klimattoppmöte COP–21 i Paris i december 2015. 

Delegationen sammanträffade därvid med ett flertal personer med olika 

funktioner vid dels OECDs Miljödirektorat, dels OECDs Jordbruksdirektorat. 

Under de inledande presentationerna på förmiddagen belystes OECDs bidrag 

med bl.a. att ta fram underlag inför mötet. OECD arbetar med en rad olika 

tekniska frågor som är väsentliga underlag för förhandlingarna. Arbetet 

omfattar exempelvis att ta fram en klimatpolitisk redogörelse om de behov som 

finns för att förändra politiken för övergången till en ekonomi med låga 

koldioxidutsläpp. Vidare arbetar man med att ta fram underlag för att mildra 

effekterna av klimatförändringarna som grundas på ekonomiska modeller. 

Tyngdpunkten ligger på att identifiera kostnadseffektiva styrmedel och 

åtgärder. Kostnaden för att vidta åtgärder ökar med tiden. Exempelvis 

diskuterades frågorna hur man skulle kunna uppnå en verkningsfull mix av olika 

åtgärder för att åstadkomma en reduktion av koldioxid t.ex. genom olika former 

av fiskala skatter, handelssystem, regleringar och subventioner. I 

sammanhanget berördes OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik som 

genomfördes 2014.  När det gäller stödet till jordbruket konstaterades bl.a. att 

det nationella stödet främst bestod i subventioner av diesel, vilket inte 

betraktades som ett effektivt stöd.  

Delegationen mötte även generalsekreterare Pierre Henri Guinard som leder 

verksamheten vid sekretariatet inom Ministeriet för Ekologi, Hållbar utveckling 

och Energi. Sekretariatet hanterar de praktiska förberedelserna inför COP–21. 

Frankrike har som mål att COP–21 ska vara ett föredöme för internationella 

konferenser bl.a. genom den koldioxidneutrala ansatsen för konferensen. 
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Förberedande förhandlingar pågår för att klara ut så många frågor som möjligt 

före konferensen. Det behövs bindande åtaganden från alla länder för att kunna 

tillgodose behoven av att minska utsläppen av växthusgaser.   

Ett annat syfte med besöket var att diskutera problemen med 

antibiotikaresistens. Denna fråga behandlades vid mötet med dels OECDs 

Jordbruksdirektorat, dels professor Anne-Claude Crémieux som har varit 

ansvarig för att utarbeta den franska nationella handlingsplanen mot 

antibiotikaresistens. Genom ett aktivt arbete med bl.a. information har 

förskrivningen av antibiotika minskat. Detta gäller både för förskrivning av 

läkare och veterinärer.  Sammantaget har detta bidragit till att antalet fall med 

resistenta bakterier har minskat betydligt sedan 1997.  

Delegationen sammanträffade också med vice ordförande Christophe Bouillon 

vid utskottet för hållbar utveckling och regional utveckling vid 

Nationalförsamlingen.  

Delegationens sammanfattande bedömning av resan till Paris är att den väl 

uppfyllde det på förhand uttalade syftet med resan. 
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Bilaga 1: 

Program för miljö- och jordbruksutskottets resa till 

Paris  
 

Måndag 4 maj 

 

Förmiddagssession: Möten på OECD 

 
Möten med OECD:s Miljödirektorat (ENV):  

• Mr. Simon Buckle, Head of the Climate, Biodiversity and Water 

Division 

• Ms. Jane Ellis, Principal administrator of the Climate Change Expert 

Group 

• Mr. Michael Mullan, Leader of the climate change adaptation team 

• Mr. Robert Youngman, Leader of the climate, finance and investment 

team 

• Mr. Richard Baron, Coordinator of the project Aligning Policies for a 

Low-Carbon Transition 

• Mr. Rob Dellink, Principal administrator working on the CIRCLE 

project 

• Mr. Nils Axel Braathen, Principal Administrator on Environmental 

Policy Instruments 

• Ms. Ivana Capozza, Head of the Country Environmental Performance 

Reviews Unit. 

- General information about current work and future projects on Climate and 

Environmental issues with focus on Climate issues. 

- The UN Climate Change Conference in Paris, December 2015   

 

Möten med OECD:s Jordbruksdirektorat (TAD) 

• Mr. Jonathan Brooks, Head of the Agro-food Trade and Markets 

Division  

• Mr. Michael Ryan, Advisor ATM 

• Mr. Franck Jesus, Head of the Environment Division  

• Mr. Ron Steenblik, Senior Trade Policy Analyst 

• Mr. Jehan Sauvage, Trade Policy Analyst 

• Mr. Julien Hardelin, Agricultural Policy Analyst  

• Mr. Guillaume Gruère, Senior Agriculture Policy Analyst 
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• Ms. Ada Ignaciuk, Agricultural Policy Analyst 

• Mr. Roger Martini, Senior Fisheries Policy Analyst 

 

- General information about current work and future projects on agriculture 

issues, Agriculture Outlook, livestock and animal welfare. 

- In-depth discussion on the OECD work on antimicrobial resistance and the use 

of antimicrobials in the livestock sector. 

 

Lunch  

 

Eftermiddags-session: Bilaterala möten 

Möte med Professor Anne-Claude Crémieux  

Anne-Claude Crémieux är en framstående läkare och forskare, tidigare rådgivare 

åt franska hälsoministeriet, tillika tidigare ansvarig för utarbetandet av den 

franska nationella handlingsplanen mot antibiotikaresistens. 

– Vilka åtgärder vidtar Frankrike för att möta hotet från antibiotikaresistens? 

 

Möte med biträdande generalsekreterare Marion Dehais 

Marion Dehais är biträdande generalsekreterare för det sekretariat som 

hanterar de praktiska förberedelserna inför COP21 - den största konferens som 

någonsin har organiserats på fransk mark. Dehais kommer att berätta om den 

mycket ambitiösa ansats som Paris har inför COP21, inte minst i att vara ett 

föredöme för framtida internationella storkonferenser vad gäller miljöpåverkan 

m.m. 

– Hur förbereder sig Paris stad för att stå värd för COP21 i slutet av 2015?  

 

Möte med Christophe Bouillon, vice ordförande i Utskottet för hållbar 
Utveckling och regional utveckling 

Christophe Bouillon är en av fyra vice ordförande i Utskottet för hållbar 

Utveckling och regional utveckling. Bouillon, som tillhör socialistpartiet, kom in i 

Nationalförsamlingen 2007. 

– Hur förbereder sig Frankrike, både nationellt och såsom blivande 

ordförandeland, för COP21? 

Buffémiddag hos OECD-ambassadör Annika Markovic. 
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Tisdag 5 maj 

Förmiddag: Hemresa till Stockholm/Arlanda 

 

 

Bilaga 2: 

 

Delegation   

Matilda Ernkrans (S)                                                 

Isak From (S)                                                                  

Johan Hultberg (M)                                                         

Maria Strömqvist (S)                                     

Martin Kinnunen (SD)                                                     

Åsa Coenraads (M)                                        

Stina Bergström (MP)                                                     

Gunilla Nordgren (M)                                    

Monica Haider (S)                                                           

Anders Forsberg (SD)                                                     

Lars Tysklind (FP)                                                          

Jens Holm (V)                                                                 

Magnus Oscarsson (KD)                                                                  

Marianne Pettersson (S)                                                                   

Johan Büser (S)                                                               

Jesper Skalberg Karlsson (M)                        

Runar Filper (SD)                                                           

Kristina Yngwe (C)                                        

Emma Nohrén (MP)                                       


