Inbjudan till seminarium den 17 december 2010

Dags att tänka om!
Ett seminarium om EU:s vägval i den
internationella klimatpolitiken
Ansträngningarna att hitta en internationell överenskommelse för klimatet har strävat efter en fullbordad
arkitektur redan på ritbordet. Finns det fortfarande
hopp om att en sådan s.k. top-down process leder till
en bred acceptans? Eller är det dags tänka om och låta
en klimatöverenskommelse byggas upp underifrån?
I en rapport till EMS analyserar fil dr Joakim
Sonnegård dessa frågor med utgångspunkt i den
akademiska litteraturen. I rapporten diskuteras även de
politisk-strategiska överväganden EU nu står inför.

Rapporten kommenteras av:
Bo Kjellén
Bjart Holtsmark
Anders Wijkman
Bo Lidegaard

Ambassadör och tidigare chefsförhandlare
Forskare i miljöekonomi, SSB, Norge
EU-parlamentariker 99-09
Ambassadör och statssekreterare, Danmark

Seminariet leds av EMS:s ordförande, Bengt Kriström

Välkomna!

Preliminärt program
09.15---09.30 Kaffe
09.30 Inledning av Bengt Kriström
09.40 Rapporten presenteras av Joakim Sonnegård
10.10 Kommentarer från panelen
10.50 Allmän diskussion
11.25 Avslutande kommentarer
11.30 Avslutning

Expertgruppen för
Miljöstudier
Expertgruppen för miljöstudier är en
kommitté under Finansdepartementet
med uppgift att bredda och fördjupa
underlaget för framtida miljöpolitiska
avgöranden och därigenom förbättra
förutsättningarna för att miljövårdens
resurser får mesta möjliga effekt och
måluppfyllelse.
Expertgruppen består av
Ordförande
Bengt Kriström, professor i
naturresursekonomi vid SLU i Umeå.
Astri Muren, docent i nationalekonomi
vid Stockholms universitet.
Ann-Sophie Crépin, fil.dr. i
nationalekonomi vid Beijerinstitutet.

Tid: Fredagen den 17 december 2010
kl. 09.15 --- 11.30
Plats: Rosenbads konferenscenter,
Drottninggatan 1, Stockholm

Catherine Hagem, fil.dr. i
nationalekonomi vid Norges Statiska
sentrabyrå
Lennart Hjalmarsson, professor i
nationalekonomi vid Handelshögskolan,
Göteborgs universitet

Anmälan

Anni Huhtala, professor i miljöekonomi
vid MTT (Finlands ledande
forskningsinstitut inom jordbruk och
livsmedel samt jordbruksmiljö).

Anmälan görs till charlotte.nommera@finance.ministry.se
senast tisdag den 14 december.

Per-Olov Johansson, professor i
nationalekonomi vid Handelshögskolan
i Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt
Antalet platser är begränsat

Carl Rova, fil.dr. i statsvetenskap vid
institutionen för industriell ekonomi
och samhällsvetenskap, Luleå
universitet.
Björn Carlén, fil.dr. i nationalekonomi
vid Väg- och transportforskningsinstitutets transportekonomiska enhet i
Stockholm.

Läs mer om Expertgruppen för Miljöstudier på vår hemsida
www.ems.expertgrupp.se

