
EU i front på miljø, regjeringen må følge etter! 
Klimautfordringene er en av vår tids største utfordringer og å løse disse en av våre viktigste 

oppgaver. I arbeidet med å redusere globale klimaendringer har få vist like mye handlekraft 

og vilje som EU. Nå jobber unionen for å få resten av verden med på laget. 

Mellom 30. november og 11. desember møtes stats- og regjeringsledere fra FNs 

medlemsland, samt EU i et forsøk på å bli enige om kutt i utslipp av klimagasser for alle 

verdens land. På toppmøte i Paris skal verden sammen ta ansvar for å redusere 

klimaendringene. Målet er å få på plass en ny global klimaavtale og i dette arbeidet spiller EU 

en ledende rolle. 

Med sine ambisiøse klimamål har EU gått foran og vært en pådriver for å få på plass en 

avtale. Det er avgjørende å komme til enighet i Paris. EU jobber for en avtale som er robust, 

tydelig og som stiller klare krav til hvert enkelt lands utslippskutt.  

Også den norske regjeringen har vært tydelig. Regjeringen har uttrykt et ønske om en bred 

avtale, med klare tallfestede forpliktelser for alle land. Dette er i tråd med EUs ambisjoner og 

en posisjon Europabevegelsen deler. 

Ny kunnskap og teknologi er avgjørende i møtet med klimatrusselen. EU er i dag en global 

drivkraft innen forskning og innovasjon, blant annet gjennom forskningsprogrammet 

Horisont2020, verdens største forskningsprogram. Norske forskningsmiljøers deltakelse i EUs 

forsknings- og innovasjonsprogrammer er viktig av mange grunner, men også i et 

klimaperspektiv. Europabevegelsen mener regjeringen må opprettholde og styrke 

ordningene som gjør slik deltakelse mulig. 

Europabevegelsen mener at landene som møtes i Paris må følge EUs ambisiøse initiativ og 

komme til enighet om en avtale som forplikter til kutt i utslipp av klimagasser. Det vil være 

avgjørende at avtalen blir fulgt opp tett, slik at man sikrer at alle partene holder seg til sine 

forpliktelser. Det er riktig av Norge å koble seg tett til EUs miljøarbeid. Prosessen fram mot 

Paris-toppmøtet viser igjen at Norges rolle overfor EU har klare begrensninger. 


