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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál, nr. 70/2012 (bindandi markmið).

Alþýðusambandinu hefur borist til umsagnar f rumvarp til laga um breytingu á lögum um 
loftslagsmál, nr. 70/2012. Þær breytingar sem lagt er til í frumvarpinu eru metnaðarfullar og eru 
stuðningur við það markmið Íslands að stefna að kolefnishlutleysi árið 2040.

ASÍ styður þá leið að lögfesta markmið um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda. Baráttan gegn 
loftslagsbreytingum er langhlaup og markmið Íslands mega því ekki vera háð tímabundnum 
áherslum þeirrar ríkisstjórnar sem er við völd hverju sinni. Lögfestingin er einnig mikilvæg fyrir 
eftirlit og aðhald allra hagaðila og ekki síst almennings.

Breytingar á Loftslagsráði sem lagðar eru til í frumvarpinu eiga sér hliðstæður í nágrannalöndum 
okkar, það er mismunandi eftir löndum hvernig sambærileg ráð eru samansett. ASÍ styður tillögu 
um óháð fagráð, sem leggur reglulega faglegt og hlutlaust mat á árangur stefnumörkunar og 
aðgerðaráætlunar stjórnvalda í loftlagsmálum. ASÍ leggur áherslu á að nauðsyn þess að 
sambærilegur vettvangur og Loftslagsráð er í dag verði einnig til staðar og að skipan þess verði á 
þeim grundvelli sem það er í dag.

Loftslagsráð lét gera úttekt í byrjun árs á stjórnsýslu loftslagsmála og hefur þegar verið tekið tillit til 
þeirra tillagna um verk- og ábyrgðarskiptingu innan Stjórnarráðs Íslands.

Loftslagsbreytingar hafa þegar haft víðtæk áhrif á efnahags- og atvinnulíf, lífskjör og afkomu 
almennings um allan heim og Ísland er engin undantekning. Landið er ríkt af náttúruauðlindum, 
hagkvæm og sjálfbær nýting og verndun þeirra er hornsteinn að öflugu og fjölbreyttu atvinnulíf og 
því mikilvægt að aðgerðir og markmið séu skýr og metnaðarfull.

ASÍ leggur áherslu á að réttlát umskipti verði leiðarstef í allri ákvarðanatöku er varðar markmið að 
kolefnishlutleysi. Hugmyndafræði réttlátra umskipta gerir ráð fyrir því að stjórnvöld og aðilar 
vinnumarkaðarins séu leiðandi í að móta breytingar á samfélaginu með það að markmiði að tryggja 
víðtæka samstöðu um leiðir til að mæta áskorunum framtíðarinnar, tryggja meiri jöfnuð og 
afkomuöryggi fyrir alla.

Virðingarfyllst, 
f.h. ASÍ

Maríanna Traustadóttir, 
sérfræðingur

ALÞÝÐU SA M BA ND ÍSLANDS - GU ÐRÚNARTÚNI 1 * 105 REYKJAVÍK - SÍMI: 535 S 6 0 0  - F A X :S 3 5  56C1 * ASI@iASI.IS * WWW.ASI.IS

mailto:nefndasvid@althingi.is
mailto:ASI@iASI.IS
http://WWW.ASI.IS

