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Hvaðan kemur útstreymið?

• Grein Mt CO2 %

• Orka 24.722 60,6
(samgöngur 4.842 11,2)

• Iðnframleiðsla 1.406 3,4
• Landbúnaður 5.602 13,7
• Landnotkun 7.619 18,7
• Úrgangur 1.466 3,6
• Alls 40.816 100

Heimild: Climate Analysis Indicator Tool,
allar lofttegundir, allur heimurinn,ár 2000.



w
w
w
.sa.is

Hvernig bregðast menn við?

Heimild: Skýrsla breskra iðnrekenda birt 26. nóvember
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Hvernig bregðast menn við?
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Hvað segir atvinnulífið?

• Vandinn er viðurkenndur
• Vandinn er alþjóðlegur
• Verkefnið er brýnt
• Mikilvægt að sem fyrst liggi fyrir rammi um 
þær viðræður sem þurfa að eiga sér stað

• Atvinnulífið er hluti af lausninni
• Fyrirtækin taka þátt í að draga úr útstreymi, 
þróa nýja tækni, beita nýjum aðferðum, 
stunda rannsóknir og nýsköpun

• Með nauðsynlegum fjárfestingum sér 
atvinnulífið fyrir þjónustu, vörum og tækni 
samkvæmt þörfum samfélagsins
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Evrópusamtök atvinnulífsins
BUSINESSEUROPE

• Tímaáætlun liggi fyrir á Bali og nauðsynlegt að
atvinnulíf viti sem fyrst að ríki heims stefni að
alþjóðlegu samkomulagi og að rammi þess
liggi fyrir

• Samkomulag verður að vera efnahagslega
raunhæft

• Byggja á getu einstakra ríkja til aðgerða
• Má ekki raska samkeppnisstöðu fyrirtækja
sem keppa á alþjóðlegum markaði

• Sveigjanleikaákvæði eru alger nauðsyn til að
þróunarríkin geti verið með og að markmiðin
séu skýr og að þau hvetji til tækniþróunar
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Evrópusamtök atvinnulífsins
BUSINESSEUROPE

• Rammi feli í sér raunhæf markmið um að draga úr
útstreymi til lengri tíma en áfangar séu ekki bindandi 
heldur sveigjanlegir og taki mið af þróun vísinda og 
tækni

• Viðmið um einstaka geira atvinnulífs geta hjálpað til
• Markaðskerfi sem virkar og er til lengir tíma þannig að

hvatt sé til fjárfestinga í nýrri tækni og að arðsemi
þeirra verði tryggð

• Verulega aukinn opinber stuðningur við rannsóknir, 
þróun og nýsköpun

• Staðlar, opinber innkaup og stuðningur við lausnir sem 
draga úr útstreymi er mikilvægt



w
w
w
.sa.is

Atvinnulíf á Norðurlöndum

• Allir geirar atvinnulífs taki þátt
• Samkeppnisstöðu verði ekki raskað
• Áhersla á rannsóknir og nýsköpun
• Tryggja hagkvæmni þess að draga úr útstreymi
• Styðja við tækniþróun í þróunarríkjum
• Öll ríki verða að vera með
• Koma verður í veg fyrir kolefnisleka
• Öll OECD ríki taki á sig skuldbindingar sem krefjast

svipaðs átaks og ESB markmið fyrir 2020
• Skuldbindingar taki mið af getu til að tryggja hagvöxt
• Opinber innkaup taki mið af innleiðingu hreinnar tækni

Samþykkt á fundi framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins

á Norðurlöndum þann 26. nóvember 2007 
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Samtök atvinnulífsins

• Íslenskt atvinnulíf er í fremstu röð
• Atvinnulíf á Íslandi vill leggja sitt af mörkum til
að draga úr útstreymi

• Vilja styðja við undirbúning og framkvæmd
alþjóðlegra samninga

• Aðgerðir einstakra ríkja byggi á raunhæfu mati
á getu þeirra og möguleikum til að draga úr
útstreymi á alþjóðavísu

• Leggja áherslu á rannsóknir og nýsköpun
• Öll ríki verði með í alþjóðlegu samkomulagi
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Samtök atvinnulífsins

• Endurnýjanlegar orkulindir hér á landi
eru hluti af lausn vandans

• Samkeppnisstöðu fyrirtækja verði ekki
raskað þannig að vandinn verði fluttur
til

• Sveigjanleikaákvæðin eru mikilvæg
m.a. við uppbyggingu jarðhitavera í
þróunarríkum
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Samtök atvinnulífsins

• Styðja geiranálgun (“sectoral approach”) sem
tryggi að fyrirtæki í sömu grein búi við sömu
eða svipaðar kröfur hvar sem er í heiminum

• Styðja að sambærilegt ákvæði og sk. íslenska
ákvæði fylgi nýju alþjóðlegu samkomulagi og 
að það verði aukið við það

• Mikilvægt að ákvörðun um frekari
skuldbindingar Íslands byggi á raunhæfu mati
á aðgerðum, möguleikum til að draga úr
útstreymi og hagkvæmni þeirra aðgerða


