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MEDLEMSFORSLAG 

 

 

Medlemsforslag 

om opfyldelsen af internationale klimamål-
sætninger 

Forslag 

Den Socialdemokratiske Gruppe foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

at Nordisk Ministerråd fremover i forbindelse med Nordisk Råds 

session fremlægger en årlig statusmelding, der redegør for de nor-

diske landes opfyldelse av klimamål fastsat gennem FN eller EU 

samt effekterne af landenes initiativer 

Baggrund 

De nordiske lande har længe været global frontløber i den grønne omstil-

ling. Med massive investeringer i bæredygtig energi og grøn teknologi har 

de nordiske stater gået forrest og har tjent som forbillede for resten af 

verden. 

 

Nordisk Råd ønsker at Norden fortsætter på en ambitiøs kurs, og det kræ-

ver, at vi er opmærksomme på de fremskridt, som de nordiske lande gør 

på området, og i hvor høj grad de nordiske lande formår at leve op til in-

ternationale aftaler og målsætninger på klimaområdet, særligt inden for 

rammerne af både Den Europæiske Union og De Forenede Nationers Kli-

maaftale (UNFCCC1), hvor sidstnævnte har faciliteret en række vigtige 

klimatopmøder (COP) over de sidste tyve år. 

 

Den nyeste milepæl er Paris-aftalen ved COP212 i december 2015, hvor 

196 forhandlingsparter blev enige om en ambitiøs og realistisk global kli-

maaftale i Paris. Aftalens mål er at holde den globale temperaturstigning 

under 2 grader celsius og understøtte indsatser, der kan fastholde tempe-

raturstigningen på blot 1,5 grader. Formelt gælder aftalen fra 2020, men i 

                                                
1 United Nations Framework Convention Climate Change, vedtaget 9. maj 1992. 

2 FCCC/cp/2015/L.9/Rev.1: Paris Agreement, adopted at the Conference of the Parties, twenty-

first session, twelfth day of December two thousand and fifteen 
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forbindelse med aftalen blev det også vedtaget, at landene ikke skal vente 

med at udvikle sin klimapolitik og sætte sig nye mål, som harmonerer 

med aftalens ambition om at undgå for høje temperaturstigninger, som vil 

have vidtstrakte, uheldige konsekvenser for jordens befolkning. 

Parterne i Paris-aftalen har hver især meldt ind med deres bidrag og andel 

af den samlede reduktion gennem de såkaldte INDC, Intended Nationally 

Determined Contributions.  

 

Finland, Danmark og Sverige indgår i EU’s samlede bidrag, som samlet set 

er en 40 % bindende reduktion i drivhusgrasser i 2030 i forhold til 1990-

niveauet. Dette mål bygger videre på EU’s egne klimamål, som bl.a. om-

fatter en 20-procents-reduktion af klimagasser i 2020 i forhold til 1990 

samt en forøget andel af vedvarende energikilder i energiforbruget på 20 

procent i 2020. EU-landene ønsker at opnå 40-procents-målet i 2030 gen-

nem aktive politikker inden for energi, transport, industri, landbrug, skov-

brug, affald og andre relevante politikområder. 

  

Island og Norge har begge sat sig for at ville deltage i en fælles europæisk 

reduktion på 40 procent i 2030 i forhold til 1990-niveauet, men Island 

fremhæver samtidig, at landets nøjagtige reduktionsbidrag fortsat ikke er 

fastlagt, såfremt det lykkes at indgå i en kollektiv europæisk implemente-

ringsaftale.  

 

Selv om Paris-aftalen først formelt træder i kraft fra 2020, forventes det, 

at medlemslandene på nuværende tidspunkt har iværksat eller planlægger 

at iværksætte relevante initiativer for at nedbringe udslippet af drivhus-

gasser, dels for at sikre sig den fornødne tid til at opnå de ambitiøse mål 

og implementere relevante politiske tiltag, dels (for Danmark, Sverige og 

Finlands vedkommende) for at opnå de europæiske klimamålsætninger for 

2020. Derfor er det uagtet Paris-aftalens tidsramme allerede nu relevant 

at kunne følge med i landenes opfyldelse af klimamålene. 

 

Forslaget forventes at fastholde de nordiske regeringers fokus på både op-

fyldelsen af de internationale klimamål og de nationale bidrag hertil, her-

under implementering af relevante initiativer. Ydermere vil forslaget med 

de årlige statusmeddelelser tydeliggøre et eventuelt behov for yderligere 

nationale og/eller fælles nordiske klimainitiativer, og en eventuel fælles 

nordisk politik i forhold til EU og FN. 

 

Derfor mener Den Socialdemokratiske Gruppe i Nordisk Råd, at det er af-

gørende, at Nordisk Råd årligt orienteres om landenes opfyldelse af de in-

ternationale klimamålsætninger og tiltagenes effekt. Vi forestiller os, at 

den første statusmelding i tillæg til en redegørelse for det nuværende ud-

gangspunkt for opfyldelsen af reduktioner og klimamålsætninger også in-

kluderer landenes hidtidige tiltag og initiativer, sådan at fokus også bliver 

på de løbende fremskridt. 

 

Helsingfors, 25. januar 2016 
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