
 

 

 

  

Rapport från CCAC högnivåmöte i New York den 22 

september 2014 

 

Opening by the UN Secretary-General and Other Dignitaries  

 

FNs generalsekreterare Ban Ki-moon inledde mötet via ett inspelat 

anförande.  Ban Ki-moon sade sig vara imponerad av CCACs 

framgångar och underströk betydelsen av att använda forskning som 

grund för åtgärder. 

 

Sveriges avgående miljöminister Lena Ek och Achim Steiner, UNEP:s 

chef välkomnade mötets deltagare. Därefter talade EPAs chef Gina 

McCarthy som värdland för mötet. McCarthy redogjorde för USA:s 

nationella insatser för att begränsa metan- och koldioxidutsläpp. 

McCarthy berättade även om myndighetens bidrag till att övervaka 

emissionsutvecklingen för att minska utsläppen. USA stödjer 

utfasningen av HFC:s och McCarthy hänvisade även till Barack 

Obamas Clean Power Plan som lovar en minskning av 

växthusgasutsläpp på 30 % jämfört med nivåerna 2005. 

 

Welcoming of New Partners  

 

CCAC:s nya medlemmar Kenya, Guinea och Paraguay hälsades 

välkomna. Även European Investment Bank som för första gången 

representerades på ett högnivåmöte hälsades välkommen. 

 

Presentation of SLCP Recent Scientific Developments – by the 

CCAC Scientific Advisory Panel.  

 

Tre medlemmar från CCAC:s vetenskapliga panel presenterade 

publikationen Time to Act to Reduce Short-Lived Climate Pollutants.  
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Professor Veerabhadran redogjorde för hur ämnet fotogen försämrar 

både klimat och hälsa. Han presenterade också forskning som visar att 

fotogen innehåller stora mängder sot. Panelen konstaterade att ingen 

annan källa till sot finns så lättillgänglig och är så klimatpåverkande.  

 

Mötet beslutade att CCAC ska överväga att utforma ett nytt initiativ 

för att minska emissioner från fotogenlampor.  

 

Progress in 2014 and Way Forward  

 

Annika Markovic, som med detta möte lämnat över sin position som 

ci chair i Working Group redogjorde för höjdpunkterna inom CCAC 

från 2014; 

 

 I över två och ett halvt år har parter från CCAC mobiliserat stöd 

för åtgärder inom bland annat Global Environment Facility, the 

UN Environment Assembly, the World Health Assembly, the 

Arctic Council och the UNFCCC. 

 CCAC fortsätter att växa och utvecklas, nu med 96 partners, 

över 52 miljoner dollar i fonder, sju ambitiösa sektorsspecifika 

initiativ och fyra till på väg. Vidare är CCAC redo att utveckla 

en femårig strategisk plan, utöka sina finanser och förbättra 

metoder för att mäta resultaten och utöka insatserna till fler 

städer samt den privata sektorn.  

 Några exempel på vad CCAC åstadkommit och påbörjat är 

initiativ som bland annat syftar till att stödja nationella och 

regionalla regleringsprocesser för tunga dieselmotorer, främja 

renare tegelstenstillverkning, minska föroreningar och utsläpp 

från hushållsspisar samt från kommunalavfall, accelerera 

reducering av utsläpp från metan och sot vid framställning av 

olja och gas, främja alternativ teknologi för HFC:s samt 

adressera SLCP i jordbruksfrågor.  

 

Deliverables to be launched at the SG Climate Summit the next 

day.  

 

Fem av koalitionens initiativ som ska lanseras vid morgondagens 

klimattoppmöte presenterades: 

 

 Mark Boiling från Soutwestern Energy redogjorde för CCACs 

Oil & Gas Methane Partnership. Partnerskapet kommer erbjuda 

bolagen kostnadseffektiva strategier för att minska utsläppen. 
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 Judy Glazer från Hawlett Packard beskrev Global Green Freight 

Action Plan som syftar till att minska utsläppen från 

transportsektorn.  

 John Mandyck från UTC Building and Industrial Systems 

beskrev deras initiativ som syftar till att fasa ned produktion 

och konsumtion av HFC.  

 En representant för Quezon City i Filipinerna beskrev deras 

arbete med att minska metanutsläpp och sot. Initiativet strävar 

efter att nå 500 städer till 2015 och 1000 städer till 2020.  

 Bahijjahtu Abubakar från Nigeria presenterade CCAC:s initiativ 

för jordbruk.  

 

I diskussionen om en vision för CCAC framfördes bland annat: 

 

 Yoshio Mochizuki, Miljöminister i Japan välkomnade CCAC:s 

sätt att kombinera minskning av växthusgasutsläpp 

tillsammans med minskning av SLCPs. Mochizuki lyfte fram 

avfallsinitiativet specifikt och tillkännagav ett bidrag på 2.5 

miljoner USD till fortsatt arbete för CCAC. Han gav också stöd 

för en förlängning av CCACs mandat till 2020.  

 Todd Stern, USAs särskilde sändebud för klimat, lyfte fram 

USAs engagemang för en förändring i Montrealprotokollet. 

 Doris Leuthard, minister och federal rådgivare från Schweiz 

erbjud sig att agera värdland för nästa HLA 2015 och erbjöd 

även ett bidrag på 2,2 miljoner USD till CCAC.  

 Rémi Alkah-Kouadio, Miljöminister från Elfenbenskusten 

lovade att försöka uppmuntra andra afrikanska länder att gå 

med i koalitionen. 

 Tine Sundtoft, Miljö- och klimatminsiter från Norge ville se en 

förlängning av koalitionen till 2020 och aviserade ett stöd på 1,4 

miljoner USD till CCAC. Norge vill särskilt arbeta att kvantifiera 

effekterna och resultaten av arbetet.  

 The European Investment Bank erbjöd finansiering till CCAC 

på 2 miljoner USD. 

 

CCAC:s Co-Chair noterade löften om bidrag till 8,2 miljoner USD och 

en vilja för en förlängning av CCAC:s mandat.  

 

Approval of the Revised Coalition Framework, new CCAC 

Working Group Co-Chairs’ and Steering Committee members  

 

Förslag till uppdaterad framework för CCAC beslutades. Beslutet 

innebär att mandatet för CCAC förlängs till år 2020. 
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Steiner välkomnade nya Working Group Co-Chair Hanne Bjurström 

från Norge (ersätter Sverige) och Marcelo Mena Carrasco från Chile 

(ersätter Nigeria). Valet godkändes av mötet och Sveriges Annika 

Markovis och Nigerianska Bahijjahtu Abubakar avtackades.  

 

Övriga förändringar i styrelsen: Elfenbenskusten ersätter Mexiko, 

Nederländerna ansluter som ny medlem, Kanada blir omvald, USA är 

kvar som medlem och en plats står ledig för ett asiatiskt land. 

Världsbanken behåller sin plats och NGOs valde in the Institute for 

Governance and Sustainable Development (IGSS) samt the Institute 

for Advanced Sustainability Studies (IASS).   

 

Next High Level Assembly in 2015 and other opportunities  

 

Steiner avslutade mötet och tackade Schweiz för erbjudandet att hålla 

värdskapet för nästa HLA i Geneve i samband med World Health 

Assembly 2015.  

 

 


