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Høringsuttalelse om Klimakur 2020 
Europabevegelsen viser til brev fra departementet av 19. februar 2010 vedrørende høring om 

rapporten Klimakur 2020. Europabevegelsen ønsker med dette å avgi sin høringsuttalelse. 

Klima- og forurensingsdirektoratet har ledet en faggruppe som har utredet grunnlagsmateriale for å 

vurdere virkemiddelbruken i klimapolitikken frem mot 2020. Rapporten, ved navn Klimakur 2020, vil 

være grunnlagsmateriale for arbeidet med en egen stortingsmelding om klimapolitikken, hvilket 

Regjeringen tar sikte på å legge frem høsten 2011. 

Rapporten har hatt som mål å få frem ulike valgmuligheter de statlige myndigheter har for å nå 

målet om utslippsreduksjoner i 2020, og konsekvensene av disse. Europabevegelsen vil i denne 

uttalelsen fokusere på omtalen og tilnærmingen til EU som politisk aktør og en viktig motor i den 

globale miljøkampen. EU er en sentral størrelse i utformingen av norsk miljøpolitikk og gis behørig 

plass i en kommende stortingsmelding. 

Generelt skal det nevnes at Norges forhold til EUs klima- og energipakke 20-20-20 er avgjørende for 

de reguleringer som vil finne sted på områder som utslippskvoter, fornybar energi, 

energieffektivisering og kjøretøy. Etter Europabevegelsens skjønn bør norske myndigheter, i forhold 

til slik det oppleves nå, legge an en langt mer proaktiv holdning innenfor rammen av en aktiv 

europapolitikk i videreutviklingen av EUs miljø- og klimapolitikk. Herunder nevnes også økt 

oppmerksomhet mot Europaparlamentets økte innflytelse etter Lisboa-traktatens ikrafttredelse 

Et særlig fokus bør rettes inn mot EUs kvotesystem (EU ETS), hvor Norge har forpliktelser. EU ETS er 

langt fra perfekt og har betydelig forbedringspotensial. Denne muligheten bør Norge gripe. 

Utslippstak og antall kvoter vil frem mot 2020 gradvis strammes inn og tildelingsregler vil 

harmoniseres. Det er viktig å formulere et norsk standpunkt på den videre utviklingen av disse 

reglene, særlig med tanke på hvilke bedrifter som skal omfattes av dette systemet, samt mulig bruk 

av Den grønne utviklingsmekanismen.  

Dersom norske myndigheter mener at betydelige utslippskutt er nødvendig bør det først og fremst 

jobbes med et redusert utslippstak innenfor EU ETS via kvotedirektivet, og videre rammeverk 

innenfor klimaprotokoller i FN-regi. En ny internasjonal klimaavtale uten bruk av de fleksible 



mekanismene vil kunne medføre en høyere kvotepris innenfor EU ETS. Det er derfor viktig av Norge 

sammen med EU jobber frem en avtale med klimatiltak som har bredest mulig geografisk 

nedslagsfelt. 

Videre kan kutt skje i form av sletting av nasjonale kvoter, noe som kan medføre en risiko for at 

innlandske utslipp kun flyttes innenfor EU ETS. Norge er gjennom EØS-avtalen en del av EUs indre 

marked og således begrenses allerede det nasjonale handlingsrommet for reguleringer av de fire 

friheter. Norsk næringsliv og arbeidsplasser vil trolig være best tjent uten særlige begrensninger 

utover det fullharmoniserte regelverket. Men det vil være behov for ytterligere nasjonale 

virkemidler for å nå målet for Stortingets klimaforlik. Europabevegelsen vil derfor anbefale at norske 

myndigheter først tar sikte på å bruke det fulle spekteret av reguleringer på ulike områder innefor 

EU, også de som ikke er EØS-relevante, og videre at Norge er proaktive i utformingen av regelverk. 

Første etter en slik fullharmonisering vil en reelt kunne anslå behovet for særnorske tiltak, i tråd 

med målene i klimaforliket. 

Avslutningsvis ønsker Europabevegelsen å rette oppmerksomheten mot rapportens vedlegg 4. I 

dette vedlegget skisseres fire scenarioer som belyser ytre forhold som vil kunne påvirke verdens 

muligheter til å redusere klimagassutslipp på lang sikt og som vil kunne påvirke gjennomføringen av 

norsk klimapolitikk frem mot 2030. EU og EUs kvotesystem er en sentral brikke i alle scenarioer og 

gir etter Europabevegelsens formening en klar pekepinn på hvor hovedtyngden av norsk klima- og 

miljøpolitikk vil formes og avgjøres. Dette bør gi seg utslag i et utvidet engasjement for en aktiv 

europapolitikk for norske myndigheter. 
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