Progressiv klimatpolitik i kristid
Tio punkter för en nordisk offensiv:
•

1) Gå före med starka styrmedel för att snabba upp
processen, stimulera vår egen strukturomvandling och
ge oss fördelar i konkurrensen.

•

2) Samarbeta om forskning och innovation - mer
resurser och mer samordning för att utveckla
exempelvis elhybridbilar.

•

3) Skapa nätverk mellan FoU och näringslivet. Det
behövs offentliga resurser för att leda
forskningsresultaten till färdiga produkter.

•

4) Stötta högteknologiskt företagande inom clean-techbranscherna med riskkapital. Brister i stimulansen till
entreprenörsskap och ”högtillväxt-företagande” i
Norden.

•

5) Satsa på gemensam nordisk upphandling

•

6) Ge kommuner och statliga myndigheter stöd för att
beakta klimatavtrycket i sin upphandling.

•

7) Bedriv ett politiskt lobby- och upplysningsarbete
gentemot länder i t.ex östra Europa eller tillväxtländer för
en uppslutning bakom EU- målen.

•

8) Hjälp fattiga länder genom tekniköverföring och
klimatanpassning. Satsa på gemensamma stora projekt i
t.ex. Afrika.

•

9) Visa våra bästa exempel och marknadsför nordiska
lösningar. Norden skulle kunna bedriva en kampanj för
energieffektivisering, förnyelsebara bränslen och
klimatanpassning.

•

10) Utbilda för hållbarhet och spetskompetens, gärna i
samarbete med näringslivet.

•

Begrunnelse for en særlig nordisk rolle
–
–
–
–
–

Styrke evnen til å oppnå egne nasjonale mål
Styrke Norden som rollemodell i verden
Styrke Nordens internasjonale røst (eks. G20 - plass rundt bordet?)
Styrke Nordens konkurransekraft innen energi og miljområdet

•

Liste over tiltak, incentiver og regulering for omlegging til
mindre utslipp, energieffektivsering og FoU for nye miljø og
energiteknologier
– Eksempel tiltak: Sertifisering (e.l.) av klimavennlige bygg
– Gjennomgå nasjonale tiltak med tanke på ode eksempler for
gjennomføring nordisk
– Gjennomføre felles, samordnede regler for energi og miljø
– Operasjonalisering er viktig

•

Tiltakspakkene – kriseinnsats
– Må brukes sterkere som virkemiddel mot klimakrisen,

•

Langsiktig investering i forskning
– Videre utvikle eksisterende styrkeposisjoner, vann, vind, sol
osv.
– Identifisere mulig gjennombrudsforskning for
teknologirevolusjon, eks. neste generasjon brensel (biobrensel,
hydrogen, el/batteri)

