
Nytt fra Brussel om det grønne 
skiftet, muligheter i ERRIN, og 
sosiale media



Fit for 55 – Hva 
skjer nå?
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14. Juli 2021: EU’s lovpakke for klima, energi, 
arealbruk, transport og skatt som skal gjøre
Europa i stand til å redusere karbonutslipp
med minst 55% innen 2030, sammenlignet
med 1990.



4



Viktige punkter i Fit for 55 – kort oppsummert
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Revisjon av: 
Energieffektiviseringsdirektivet 
Bygningsenergidirektivet – forslag i desember 

Karbongrensetoll (CBAM)

Nytt mål om 40% andel 
fornybar energi i 2030 

Revisjon av ETS-systemet og 
inkludering av bygninger, 
veitransport og shipping

Gassmarkedspakke

Revisjon av EU-kommisjonens
direktiv om innfasing av
infrastruktur for alternative 
drivstoff i transportsektoren.



Før jul: nye deler av Fit for 55, revidering av TEN-T m.m.
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•Energi og klima:
• Reducing methane emissions in the energy sector
• Revision of the Third Energy package for gas – lovpakke som skal legge til rette for avkarbonisering 

av EUs energimarked og oppskalering av lavutslipps- og nullutslippsgass, som hydrogen.
• Revision of the energy performance of Buildings Directive – viktig i forbindelse med 

EUs Rehabiliteringsbølge, New European Bauhaus og EUs mål om å redusere energiforbruket 
med minst 40% innen 2030. EØS-avtalen og Norge ligger imidlertid langt etter med 
implementeringen av EUs bygningsenergidirektiv og jobber fremdeles med å ta inn revideringer fra 
2010.

• Council Recommendation to address the social and labour aspects of the climate transition
•Bærekraftige produkt og forbruk:

• Sustainable products policy initiative, including a revision of the Ecodesign Directive
• Empowering the consumer for the green transition

•Effektiv og grønn mobilitetspakke:
• Revision of the Regulation on the trans-European transport network (TEN-T)
• Revision of the Directive on Intelligent Transport Systems
• New EU urban mobility framework
• Rail freight corridors initiative

https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/market-legislation/hydrogen-and-decarbonised-gas-market-package_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en


Status for EU-lovgivning som begrenser 
bruk av mikroplast
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EUs taksonomi for bærekraftig aktivitet
- siste utvikling
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• Kriterier for de to første miljømålene 
godkjent i EP, Ministerrådet forlenger 
sin vurderingsperiode til 7. desember

• Naturgass og kjernekraft blir 
sannsynligvis inkludert i taksonomien. 
Beslutning fra Kommisjonen i 
november, ifølge ryktene i Brussel



European Regions Research and Innovation Network 
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ERRIN tilbyr en plattform for kunnskapsutveksling 
og legger til rette for regionalt samarbeid, støtter 
medlemmene gjennom prosjektutviklingsprosessen 
og gir prosjektmuligheter.

• Representerer 120 regioner fra 21 nasjoner

• Organisert i 13 tematiske arbeidsgrupper

• ORE er blant arbeidsgruppelederne i

• Energi og klima WG

• Bioøkonomi WG



ERRIN – En inngangsport til relevante 
europeiske nettverk?
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Innspill fra Osloregionen til ERRINs
aktivitetskalender 2022
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1. Hvilke tematikker ønsker din organisasjon at ERRIN 
skal adressere gjennom sin aktivitet i 2022?

Eks. EU-programmer, strategier, satsinger, prosesser, 
arrangementer eller hendelser.

2. Har du forslag til spesifikke aktiviteter som kan
organiseres gjennom ERRINs arbeidsgrupper?



Ny strategi for sosiale medier 
- Hvordan blir markedsføringen gjennomført på tvers av digitale kanaler?
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"Mapstr"
- En ny måte å vise frem Brussel på!
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KG-samling i Brussel
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Torsdag 27 – Fredag 28 Januar

Interne saker: Handlingsplan 2022-23, 
Kontingentstruktur osv.

Faglig: Ny programperiode – arbeidsprogram

mm? Regionkontorenes rolle

Sosialt: Ølsmaking? Kunst / Kultur?


