
92-gruppens høringssvar vedrørende forslag l folke ngsbeslutning om Danmarks ra fika on af Parisa alen  

København, den. 11. august 2016

92-gruppen bifalder i høj grad Danmarks ra ficering af Paris-a alen og opfordrer folke nget l enstemmig vedtagelse. 
Det er klogt, at beslutningsforslaget sam digt redegør for en stribe af de mange udfordringer med hensyn l at gøre a alen l virkelighed. Udfordringer der stadig vil forestå også e er Paris-a alen er ra ficeret og trådt i kra . Herunder bemærkninger l seks af disse udfordringer, som 92-gruppen særligt opfordrer regeringen og folke nget l at være opmærksom på.
1 – Konsekvenser hvis Paris-a alen træder i kra  uden EU2 – Ambi onsøgning er en bindende del af Paris-a alen3 – Ambi onsøgning så EU's egen reduk onsindsats kommer ”in-line” med Paris-a alen4 – Forberedelsen af EU's næste NDC bør straks sæ es i gang5 – Dansk indsats omkring klimafinansiering6 – Skovindsats udenfor eget territorium 

1 – Konsekvenser hvis Paris-a alen træder i kra  uden EUDet er vig gt, at Paris-a alen træder i kra  så hur gt som muligt.”Paris-a alen vil træde i kra  30 dage e er, at mindst 55 parter dækkende mindst 55 pct. af de globale udledninger har deponeret deres ra fika onsinstrumenter hos FN. En række lande har indikeret, at man vil ra ficere a alen i 2016, og der er derfor en vis risiko for, at Parisa alen kan træde i kra  uden, at EU er part l a alen….” (forslag side 3)
Her kunne der lføjes en forklaring af EU's s lling i forhandlingerne, hvis Paris-a alen skulle træde i kra  uden EU som part. Eksempelvis at EU på det e erfølgende CMA-møde (jvf Paris art 16.6), så må deltage som observatør og næppe kan få ldelt llidsposter (co-facilitator m.m.). Forklaringen vil understrege vig gheden af, at EU har beslu et at ra ficere i de l at være part af a alen ved ikra trædelsen....(direkte fortsæ else af citatet ovenfor) ”... Der er derfor enighed i EU om at ra ficere hur gst muligt og ds nok l, at EU kan nå at blive part l a alen ved dens ikra trædelse. De e blev understreget i konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 17.-18. marts 2016 ogbekræ es i rådserklæringen fra miljørådsmødet den 20. juni 2016”. (Vores fremhævning, forslag side 3)

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 
92-gruppen arbejder for fremme af en bæredygtig udvikling i hele verden.

92-gruppen  består  af:  Afrika  Kontakt,  Amnesty,  Care  Danmark,  Danmarks  Naturfredningsforening,  Dansk  International  Bosætningsservice,
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Med denne beslutning (om at EU vil ra ficere ds nok l, at EU kan være part ved a alens ikra trædelse) sikres EU's fulde deltagelse i første møde under Paris-a alen (CMA1), og at EU ikke bliver gidsel som følge af, at et enkelt land trækker sin ra fika on i langdrag (som fx Polen gjorde med Kyoto2). Implika onen af beslutningen er, at EU (om nødvendigt) vil ra ficere, inden alle EU-medlemslande har afslu et deres na onale ra ficering. Den mulighed er etableret i Paris-a alen (art 20.2). Det er derfor ikke helt korrekt når forslaget flere steder giver udtryk for, at det er en egentlig be ngelse, at alle EU-lande har afslu et deres ra fika on:  ”EU og medlemsstaterne, herunder Danmark, kan først blive parter l Parisa alen, når EU og alle medlemsstaterne har afslu et deres respek ve na onale ra fika onsprocesser og har deponeret alle ra fika onsinstrumenterne l FN i fællesskab”. (forslag side 3).
92-gruppen er helt enig i vig gheden af, at Danmark er blandt de første EU-lande, der ra ficerer, og Danmark bør sam digt arbejde for, at lejligheden bruges l at lægge maksimalt poli sk pres på de øvrige EU-lande for hur g ra fika on.

2 - Ambi onsøgning er bindende del af Paris-a alen. Det er kun selve størrelsen af øgningen, derer ”ubindende” Paris-a alen er en speciel konstruk on, hvilket fint forklares i forslaget (side 2, 6-7 og 11). Mange centrale elementer indgår direkte i den juridisk bindende a ale. Det gælder bl.a.: - Det langsigtede globale temperaturmål om at holde de globale temperaturs gninger et godt stykke under 2 °C med bestræbelser på at begrænse temperaturs gningen l 1,5 °C. - Klimafinansiering i form af en kollek v ilande-forpligtelse;- Ambi onsmekanismen, der kræver at landene med fem års mellemrum skærper deres na onale reduk onsmål
Derimod vil de na onale reduk onsforpligtelser (NDCerne) kun blive vedtaget na onalt (hvilket forEU-lande vil sige i EU), og disse indgår ikke i den juridisk bindende a ale. 
I forslagets afsnit 4 om Danmarks forpligtelser under Parisa alen forklares det: ”Det bemærkes endvidere, at NDC’erne, som indmeldes hvert femte år i medfør af Parisa alen (første gang i 2015, næste gang i 2020), ikke er indeholdt i selve Parisa alen men kommer l at fremgå af et særskilt register, der ikke har en juridisk bindende karakter”.(Forslag side 11)
Det er korrekt, men alligevel ikke helt præcist. Det bør præciseres overfor folke nget, at det kun er selve størrelsen på reduk ons-øgningen, som vedtages na onalt. At reduk onen skal øges, ligger derimod allerede fast i selve Paris-a alen. Under den juridisk bindende del af a alen er parterne forpligtet l hvert femte år at indmelde deres na onale reduk onsbidrag (forslag side 2), og at denne nye NDC al d skal være mere ambi øs end den forrige (forslag side 6). 
Denne 5-årige ambi onsøgning er et af de vig gste elementer i Paris-a alen. Uden ambi onsøgning er 3-4 graders temperaturs gning uundgåeligt og Paris-a alen en fiasko. ”Det står klart, at den første runde af reduk onsbidrag (NDC’er) indmeldt l Parisa alen ikke i sig selv vil være lstrækkelige l at nå 2 eller 1,5-graders målsætningen. FN’s 



miljøprogram, UNEP, es merede i e eråret 2015, at en fuld implementering af den første runde af NDC’er vil bringe den langsigtede globale temperaturs gning ned på 3-3,5 grader1. De e kan sammenholdes med den temperaturs gning, der vil ske uden yderligere handling i forhold l i dag (dvs. uden implementering af NDC’erne), som FN’s Klimapanel har es meret l i slutningen af det 21. århundrede at ligge på 3,7-4,8 grader i forhold l detførindustrielle niveau.2 Da Parisa alen forpligter parterne l hvert femte år at indmelde reduk onsbidrag på ny, forventes a alen dog på længere sigt at bidrage yderligere l reduk onen af drivhusgasudledninger”. (Forslag side 16)  
Der er formelt etableret en mulighed for, at parter, der i 2015 afleverede en 10-års plan for årene 2020-2030, undlader at indbere e en ny mere ambi øs NDC i 2020, men blot genbekræ er den 2015-NDC, som de afleverede før Paris-mødet. At gøre brug af denne mulighed er at lsidesæ e ambi onsøgningen og dermed Paris-a alen. Muligheden er etableret af hensyn l de fa gste ulande eller bagstræbende olielande. Hvis en aktør af EU's format derimod skulle undlade at indlevere en ny mere ambi øs NDC i 2020, vil det reelt undergrave Paris-a alen. 
Folke ngets ra ficering af Paris-a alen bør derfor ske med en klar forståelse af, at Danmark (og alle andre lande) fra nu af er forpligtet l hvert femte år at indmelde et nyt skærpet reduk onsmål.

3 – Ambi onsøgning så EU's egen reduk onsindsats kommer ”in-line” med Parisa alenEU's nuværende mål om mindst 40 % hjemlig reduk on i 2030 er allerede forældet og u lstrækkeligt. EU-målet blev vedtaget i 2014 og er højst ”in-line” med at nå 80 % reduk on i 2050, hvilket er den mindst mulige reduk on indenfor det interval på 80-95 % reduk on, som IPCC i 2007 fastsa e for de rige land med hensyn l at holde de globale temperaturs gninger l 2 °C. 
Paris-a alen har nu skærpet temperaturmålet l et godt stykke under 2 °C med bestræbelser på at begrænse temperaturs gningen l 1,5 °C. EU bør derfor som en umiddelbar konsekvens af Paris-a alen straks inds lle sig på at skulle nå et væsentligt højere reduk onsmål. 
Figuren herunder er fra EU's miljøagentur3. Den viser, hvordan EU's nuværende 2020 og 2030-mål er på linje med 80 % reduk on i 2050. Den røde linje er lført af 92-gruppen og viser, hvad der somminimum kunne siges at være in-line med Paris-a alen.  Det er overvældende sandsynligt, at EU vil skulle gå længere end 95 % reduk on i 2050, men det står helt klart, at hverken 80 % i 2050 eller 40% i 2030 er på linje med Paris-a alen. 
Danmark bør bruge sin ra ficering af Paris-a alen l at påvirke EU l at bringe sig på linje med Paris-a alen. Danmark bør herunder arbejde for, at EU allerede i 2018, i forbindelse med den første globale ”stocktake” af ambi onsniveauet, står klar l at hæve målene, så de flugter med det nye ambi onsniveau i Paris-a alen.

1 UNEP (2015): The Emissions Gap Report 2015
2 IPCC (2014): Climate Change 2014: Synthesis Report. Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva. 
3 EEA, (2015, s11): http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2015  



4 - Nuværende EU-kommission skal nu forberede den kommende Kommissions NDC-beslutning Det er EU, der på vegne af hele EU hvert femte år indmelder nye NDC-reduk onsmål (første gang i 2015, næste gang i 2020). En NDC skal al d være mere ambi øs end den forrige (Paris art. 4; forslag side 6)
Tid er en afgørende faktor i EU's beslutningsprocesser. Tid både l faglige og økonomiske konsekvensanalyser og dere er d l poli sk forhandling. Analyserne der lå l grund for EU's gamle mål om mindst 40 % hjemlig reduk on i 2030 lå således klar i marts 2013, blev poli sk vedtaget i oktober 2014, for så at blive rapporteret l FN som EU's INDC i marts 2015.
Beslutningsprocessen for EU’s næste NDC, der skal indleveres senest i 2020, bør således, under normale omstændigheder, påregne ca. to år l de forudgående feasibility- og konsekvensanalyser og dere er ca. to år l poli sk beslutning og vedtagelse. Det er derfor bydende nødvendigt, at EU-kommissionen straks sæ er de e analysearbejde i gang, ellers afskærer Juncker-Kommissionen de facto den kommende EU-kommission, der ltræder i 2019, fra muligheden for at kunne have en ny NDC klar i 2020. 
EU's konsekvensanalyser bør mere præcist ligge klar inden klimamødet i e eråret 2018. Som nævnt i forslaget (side 10) fastlægger Paris-a alen, at der allerede i 2018 a oldes en stock-take-dialog vedrørende de NDCer, der skal indleveres i 2020. Denne 2018-dialog bliver meget vig g. 



Som bekendt kræver Paris-a alen, at alle parter hvert femte år skærper deres NDCer. Men parterne fastsæ er selv, hvor stor øgningen skal være. Den konstruk on skaber risiko for lurepasning og et free-rider-dilemma, og dermed risiko for at den samlede ambi ons-øgning bliver for lille. Det er for at imødegå denne risiko, at der allerede i 2018 a oldes en stock-take-dialog. Dialogen skal sikre, at summen af de na onale reduk onsmål, NDC'er, er lstrækkeligt ambi øse lat opfylde det langsigtede globale mål om et godt stykke under 2 grader. Og det er på grundlag af denne stock-take-dialog i 2018, at parterne udarbejder deres nye na onale NDC-planer, der indleveres i 2020 (Paris-a alen, para 20).  
Denne 2018-dialog vil være a ængig af, at parterne, inklusiv EU, inden har gjort deres hjemmearbejde, herunder har analyseret de tekniske og økonomiske konsekvenser af forskellige niveauer af ambi onsøgning.  
Danmark bør i anledning af sin ra ficering sikre, at EU-kommissionen sæ er analysearbejdet i gang, så det ligger færdigt forud for Parisa alens stock-take-dialog i 2018. 

5 – Dansk indsats omkring klimafinansieringDet nævnes i forslaget, at den globale klimaindsats, som Paris-a alen lstræber, også vil kunne gavne danske virksomheder”Ikra trædelsen af Paris-a alen vil medvirke l en øget global e erspørgsel e er klimavenlig teknologi mv. Danske virksomheder har udviklet mange af de omkostningseffek ve løsninger, der e erspørges, og det danske erhvervsliv står stærkt på det globale marked inden for energiteknologi. Parisa alens ikra trædelse rummer dermed store erhvervsmæssige muligheder for Danmark. (forslag side 16)
IEA beregnede på baggrund af 2015-NDCerne, at deres gennemførelse vil betyde grønne investeringer for $13.500 mia4. En e erspørgsel der vil s ge i takt med, at ambi onsniveauet skærpes hvert femte år.  
Om klimamålet (eller disse posi ve sideeffekter for erhvervslivet) opnås a ænger dog ikke kun af, at Paris-a alen træder i kra . Det a ænger af, at Paris-a alen bliver e erlevet i både i- og ulande. 
For at fa ge lande kan foretage disse investeringer, har ilande kollek vt forpligtet sig l at mobilisere $100mia om året l klimafinansiering. ”Det fastslås, at udviklede lande – som en fortsæ else af deres eksisterende forpligtelser under klimakonven onen – skal bidrage med finansiering l udviklingslandenes klimaindsats, og at der skal søges opnået en balance mellem finansieringen l reduk onsindsatsen og klima lpasningsindsatsen”. (forslag side 8)
Det bør her lføjes (jvf. Paris art. 9.4), at de $100mia, for at kunne medregnes l opfyldelse af forpligtelsen, endvidere særligt skal prioritere de fa gste ulande og små østater. Forpligtelsen er således ikke opfyldt, hvis de $100mia kun bruges i rigere ulande med vækstøkonomier. 
4 https://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2015/october/climate-pledges-for-cop21-slow-energy-sector-
emissions-growth-dramatically.html



Det vil være afgørende vig gt for, om Paris-a alen bliver en succes, at ulandene oplever, at ilandene e erlever forpligtelsen om klimafinansiering. Danmark kan levere et vig gt bidrag med hensyn l fire poten elle stridspunkter omkring klimafinansiering:
1. Vedtagelse af fair retningslinjer for, hvad der må medregnes som klimafinansiering. Ulandene oplever fx, at ilande blot omdøber den eksisterende udviklingsbistand l klimafinansiering, eller at kommercielle lån medregnes som klimafinansiering, uden at der modregnes for ulandes lbagebetaling af renter og afdrag. Retningslinjer, der sikrer, at ilandes klimafinansiering er reel, skal, som forklaret i forslaget (side 8) allerede vedtages på det første COP-møde e er a alens ikra trædelse. 
2. Parisa alen (art. 9.4) vedtog, at ilandenes klimafinansieringen skal lsigte en balance mellem finansieringen l reduk onsindsatsen og klima lpasningsindsatsen. Det er væsentligt le ere at mobilisere investeringer l reduk onsindsats (f.eks. energibesparelser eller VE-energi) end l investeringer i lpasning (f.eks. at investere i en resilient fødevareproduk on eller at forhindre, at der kommer havvand i drikkevandsforsyningen). Ulandene oplever derfor, at ilandes klimafinansiering ikke bidrager ligeligt l lpasningsindsatsen.
3. Ilandenes klimafinansieringen skal prioritere indsatser i de fa gste og mest udsa e ulande (art. 9.4). Det er væsentligt le ere at mobilisere penge l investeringer i de rigere ulande end i de fa gste og mest udsa e ulande. Ilandene bør være opmærksomme på, at de ikke kan opfylde deres forpligtelse ved alene at investere i vækstøkonomierne.
4. Ilandes 2020-klimafinansierings-roadmap bør fremlægges senere i år på COP22. For at det skal være muligt også at øge klimaindsatsen før 2020, indeholder Paris-a alen (para 114) en skarp opfordring l ilandene om at fremlægge et finansierings-road-map, der redegør for, hvordan ilandene frem l 2020 konkret agter at øge den årlige klimafinansiering l ulandene. Det skal give ulandene en bere get tro på, at ilandenes klimafinansieringen er reel. Denne road-map bør fremlægges inden COP22 i e eråret 2016.

Danmark bør naturligvis selv sørge for at overholde disse be ngelser. Derudover bør Danmark arbejde for at påvirke andre ilande l at acceptere etablering af fair retningslinjer; at de i deres egen klimafinansiering sikrer en balance mellem investeringer i reduk oner og lpasning; sikrer at klimafinansiering især prioriterer de fa gste og mest udsa e ulande; og lskynder l at pre-2020-road-map for klimafinansiering bliver både fair og klar i de l COP22. 
KlimapuljenSom et element af Danmarks eget bidrag l klimafinansiering nævnes klimapuljen, herunder de danske myndigheders samarbejde med myndigheder i ulande (side 13-14). Klimapuljen har generelt været vellykket. De fa gste lande prioriteres rela vt højt; der er e erhånden opnået balance mellem lpasning og reduk onsindsatsen; og indsatsen roses af danske virksomheder5. 

5 http://energi.di.dk/nyheder/Pages/Energistyrelsenslandesamarbejdergiverdanskeordrer.aspx



Klimapuljen blev dog desværre med 2016-finansloven næsten halveret (fra 500 mio. kroner l 270 mio. kroner). 
Det vil derfor være logisk og rimeligt, at Danmark i forbindelse med sin ra ficering genetablerer og opskalerer klimapuljen.

6 - Skovindsats udenfor eget territorium
Danske skoveForslaget redegør hovedsageligt kun for Danmarks skov-indsats indenfor Danmarks eget territorium (side 12). Her er det vig gt, at huske, at selvom ne o-optaget er større i yngre skove, såer kulstoflageret i en skov voksende, så længe skoven lever. Dermed er den samlede mængde ophobet kulstof større i ældre skov. Det er derfor vig gt, at Danmark også prioriterer ældre skov, som ligeledes er rigere på biodiversitet.  
Interna onale SkoveUdledninger fra de globale skove udgør omkring en endel af de globale drivhusgasser. Skovbevaring er derfor en central del af at forebygge klimaforandringer. Ved underskrivning af NewYork Declara on on Forests har Danmark, sammen med andre lande, virksomheder og civilsamfund, erklæret, at de vil arbejde på at halvere fældning af naturlig skov inden 2020 og standse afskovning af naturlig skov inden 2030. Hvis Danmark skal leve op l de e, er det vig gt, atvi både stø er op om interna onale skovprojekter og minimerer Danmarks eget a ryk på de interna onale skove. 
Vi bifalder, at Danmark stø er op om interna onale skovbevaringsprojekter som REDD+. Det er en vig g forudsætning, at indsatsen lever op l de safeguards og hensynet l Non Carbon Benefits, som er foreskrevet i Paris-a alens ar kel 5. 
Danmark og EU spiller desværre også en væsentlig rolle i den afskovning, der foregår i bl.a. Sydamerika og Sydøstasien. EU's egne analyser viser, at denne påvirkning især skyldes EU's store e erspørgsel på sojafoder og palmeolie6. Problems llingen er erkendt (f.eks. i EU's 7. miljøhandlingsprogram), men endnu har EU-kommissionen ikke omsat viden l handling. Danmark underskrev d. 7. december 2015 sammen med Tyskland, Holland, UK og Frankrig Amsterdam-erklæringen om at eliminere afskovning fra EU's vareindkøb7. 
Danmark bør i denne alliance fortsat arbejde for, at EU-kommissionen fremsæ er lovforslag, der sikrer, at EU via sin e erspørgsel ikke fortsat bidrager l afskovningen udenfor sit eget territorium.  
Træ vil e er alt at dømme blive en mere og mere e erspurgt råvare. De e vil poten elt lægge yderligere pres på verdens skove. Derfor er det vig gt at Danmark lægger pres på Europa for at sikre en bæredyg g import af træ, der sikrer oprindelig skov og biodiversitet.

6 http://ec.europa.eu/environment/forests/impact_deforestation.htm
7 http://92grp.dk/nyhedsbreve/243-konkrete-initiativer-imod-afskovning.html
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