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Obama nominerar Ernest Moniz som ny energiminister
och Gina McCarthy som ny chef för EPA
Denna kortnyhet är skriven av Ola Göransson vid Tillväxtanalys kontor i
Washington och är en del av Tillväxtanalys löpande omvärldsanalysuppdrag.
President Obama har idag nominerat de personer som ska leda Department of
Energy, DoE och Environmental Protection Agency, EPA, under hans andra
mandatperiod. Båda organisationerna har nyckelroller i USA:s klimat- och
hållbarhetsarbete och arbetet med att driva på utvecklingen av förnybar energi och
miljöteknik.
Det blir Ernest Moniz som tar över efter Stephen Chu som tar över som ny
energimister och chef för DoE, om nomineringen godkänns av kongressen. Moniz
är fysikprofessor vid ansedda MIT och har lett universitets energiinitiativ MITEI,
ett brett forskningsprogram som syftar till att länka forskning, innovation och
policyutveckling för omställning av de globala energisystemen. Programmet har
engagerat en stor andel av MIT:s forskare och har stött ca 800 forskningsprojekt. I
likhet med Chu har alltså Moniz en solid förankring i forskarvärlden samt i
kontakter med näringslivet, en viktig merit i förhållande till tekniktunga DoE.
Moniz har också tidigare erfarenheter av Washington och politiskt arbete genom att
ha arbetet med energifrågor i Clinton-administrationen och som Under Secretary på
Department of Energy – ett område där Chus ringa tidigare erfarenhet ansågs ligga
honom i fatet.
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Ny chef för EPA föreslås bli Gina McCarthy. McCarthy är i nuläget chef för
EPAs luftkvalitets- och strålsäkerhetsdivision och har under Obamas första
mandatperiod bland annat varit med om att genomdriva de (omdebatterade) skärpta
utsläppsreglerna för sot och kvicksilver som varit en viktig orsak, parallellt med
sjunkande gaspriser, till att naturgas ersatt kol i många kraftverk vilket utöver
effekter på luftkvalitet lett till minskade utsläpp av växthusgaser. McCarthy har
tidigare varit chef för miljöförvaltningarna i Massachusetts och Connecticut.
Nomeringen av McCarthy ligger i linje president Obama ambitioner att gå vidare
med klimatåtgärder genom regelgivning inom befintlig lagstiftning i ljuset av en
splittrad kongress. EPA och McCarthy har dock även från miljöhåll kritiserats för
att lägga sig för nära industrins önskemål i regelgivningen.
Både Moniz och McCarthy har funnits med i tätgruppen bland de kandidater som
det spekulerats kring den senaste tiden. Obama angav vid offentliggörandet idag att
han är säker på att de nominerade personerna kommer att ha drivande roller i
arbetet med att säkra energioberoende, skapa ekonomisk tillväxt samt jobb i
förnybart-sektorn och kämpa mot klimatförandringar. Båda kandidaterna ska nu
godkännas av senaten för att de ska kunna tillträda. Man kan räkna med att det
kommer att bli särskilt heta diskussioner kring McCarthy mot bakgrund av den
debatt som rått kring EPAs arbete med regelgivning utifrån the Clean Air Act.
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