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EUROPANYTT MARS & APRIL  
Her i Brussel er våren i full anmarsj, og vi er godt i
gang med forberedelser og gjennomføring av flere
besøks – og studiegrupper fra nord, deriblant
Fylkesrådet i Troms og Finnmark, kontorets eiere og
partnere, Trainee Arena Nord-Troms, og de
nordnorske EU-nettverkene. 

Før påske deltok vi både på NSPA forum i Skellefteå
og på High North Dialogue konferansen i Bodø, der vi  
fikk høre om det grønne skiftet i nord, og hvordan vi
kan utnytte de mulighetene som ligger i EUs arktiske
politikk. 

Krigen i Ukraina kaster en skygge på mange områder i
Europa for tiden. I starten av april måned kom EU
med sin femte runde med sanksjoner ovenfor
Russland, og det er forventet en sjette pakke med
sanksjoner denne uka. I tillegg har krigen har ført til
stillstand og suspendering av russisk deltakelse i flere
internasjonale samarbeidsorganer og programmer. Vi
ser også en ytterligere økning på energipriser og
fossilt brennstoff, noe som den generelle befolkningen
i Europa får kjenne på.  

På den andre siden ser det ut for at krigen setter fart
på den grønne omstillingen i Europa, som resultat av
EUs plan om å bli uavhengig av russisk importgass.

Videre har Europakommisjonen lansert flere forslag
og endring av direktiver som skal gjøre bærekraftige
produkter og industri til normen. Les mer om dette og
andre EU-relaterte saker i denne utgaven av
Europanytt.

God lesning!
Vennlig hilsen,
Janni 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/08/eu-adopts-fifth-round-of-sanctions-against-russia-over-its-military-aggression-against-ukraine/
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12 KJAPPE MED VÅR NYE KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER
Hun ble kjent som «hun fra Bærum som studerte fisk» ved
UiT og gleder seg til å ta i bruk sosiale medier for å fronte
Nord-Norge opp mot EU. Hils på Anna Skott, vår nye
kommunikasjonsrådgiver.

Anna starter i august og får en viktig oppgave med å styrke
kommunikasjonsarbeidet på kontoret og skal bidra til å løfte
den viktige jobben som NNEO gjør for landsdelen. Vi ønsket
å bli bedre kjent med Anna og spurte henne 12 kjappe
spørsmål. 

Her kan du lese hva hun svarte. 

Viktigheten av å skape attraktive lokalsamfunn og
muligheter for unge i Arktis var to av budskapene
fylkesrådet i Troms og Finnmark frontet opp mot EUs
ambassadør for arktiske saker, Michael Mann, under
fylkesrådets nylige besøk til Brussel. 

De diskuterte også hvordan både EU og fylkeskommunen
skal bidra til at fremtidens utdanningsbehov blir dekket, og
at man må ha utdanninger innenfor det grønne skiftet om
Nord-Norge skal være ledende på feltet.

Les mer om besøket på våre nettsider. 

FRONTET TROMS OG FINNMARK I BRUSSEL

Vår hospitant Marte Bugge har nå vært ved Nord-Norges
Europakontor noen uker. Vi har spurt henne om å skrive
noen reisebrev underveis med sine opplevelser og
erfaringer, og ikke minst hva hun tar med seg hjem etter endt
hospitantopphold.  Dette er Martes andre reisebrev.

Les Martes første reisebrev her.

REISEBREV II: HOSPITANTOPPLEVELSER – NOEN SMÅ DROPS

https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/gleder-seg-til-a-formidle-pa-sosiale-medier-12-kjappe-med-var-nye-kommunikasjonsradgiver.54707.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/gleder-seg-til-a-formidle-pa-sosiale-medier-12-kjappe-med-var-nye-kommunikasjonsradgiver.54707.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/frontet-troms-og-finnmark-i-brussel.54670.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/reisebrev-ii-hospitantopplevelser-noen-sma-drops.54683.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/reisebrev-en-fersk-hospitant-i-europas-navle.54390.aspx
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– EU ØNSKER Å SETTE FOLKENE I ARKTIS FØRST

– EUs grønne giv er kjernen i EUs arktispolitikk. Vi
snakker ikke lenger om et grønt skifte, men hvordan
det skal se ut, hvilke samfunn vi vil leve i. Det sa
rådgiver for EUs ambassadør for arktiske saker, Iben
Nielsen Ellersgaard, under vårt frokostseminar i
sammenheng med High North Dialogue (HND). 

På panellista sto også Linda Haukland, fylkesråd for
plan og Bjørn Olsen, professor ved Nord universitet.
Olsen understreket behovet for å se på hvordan man
skal snu den demografiske trenden i Arktis. Dersom
man skal lykkes med å utnytte EUs grønne giv som
en vekststrategi, må man ha nok arbeidskraft.

Les mer om frokostseminaret her. 

- DERE ER I FRONTLINJEN I DET GRØNNE OG DIGITALE SKIFTET

Det sa EU-kommissær for samhold og reformer, Elisa
Ferreira, under årets NSPA forum. Omtrent 90
regionale representanter fra Nord-Norge, Nord-
Sverige og Nord- og Øst- Finland var samlet i
Skellefteå for å snakke om felles muligheter og
utfordringer i det grønne skiftet. 

NSPA står for Northern Sparsely Populated Areas og
er et viktig nettverk for de 13 nordligste fylkene i
Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord og Øst Finland.
Formålet med det årlige forumet er å samle aktører
og interessenter i regionene for å skape tettere
samarbeid og diskutere felles utfordringer.

Omtrent en tredjedel av deltakerne kom fra Nord-
Norge, og flere av dem sto på talerlista. Blant annet
Tomas Norvoll, som både er  fylkesrådsleder i 
Nordla      nd og styringsgruppeleder i NSPA. 

Du kan lese en fullstendig rapport fra forumet her,
samt lese hele Ferreiras tale på
Europakommisjonens nettsider. 

https://www.highnorthdialogue.no/
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/eu-onsker-a-sette-folkene-i-arktis-forst.54539.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/dere-er-i-frontlinjen-i-det-gronne-og-digitale-skiftet.54442.aspx
https://www.nspa-network.eu/
https://www.nspa-network.eu/media/yjlm0vye/nspa-forum-report.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_2109
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– VI MÅ HA SELVTILLIT TIL Å FORTELLE EU HVA VI ER GODE PÅ 

Det var vårt budskap under klyngeforum Nordland
nylig. Innovasjon Norge samlet næringsklyngene i
Nordland for to dager med input, hvor bærekraft var
blant fokuset. De som hørte det tydelige budskapet fra
Nils, var representanter fra en rekke næringsklynger i
Nordland, som jobber med alt fra industri og energi, til
betong, fiskeri og havbruk og marin forsøpling.

Det var stort engasjement rundt hvilke historier det er
viktig å få frem på Brusselarenaen. For eksempel ser
EU til Norge og Nord-Norge i mange saker knyttet til
akvakultur og havforvaltning, og i de siste årene også
på sirkulær økonomi i industri.

Vi avsluttet med en oppfordring om å sende oss en

epost med historiene klyngene ønsker å fremme
opp mot EU, så skal kontoret bidra til akkurat
dette. Tar du utfordringen?

Les mer på våre nettsider.

EU LEGGER FREM AMBISIØS PLAN SOM SKAL SETTE FART PÅ RIMELIG, SIKKER OG BÆREKRAFTIG ENERGI

I starten av mars måned annonserte
Europakommisjonen en svært ambisiøs plan for å bli
kvitt to tredjedeler av russisk gass innen slutten av
året. Planen, som har fått navnet "REPowerEU",
inneholder forslag til ulike tiltak for å få dette til;
deriblant gjennom å diversifisere gassforsyninger,
øke farta på utrulling av fornybar gass, insentivere
utbygging sol og vindkraft, senke temperaturen i
europeiske hjem med 1 grader, og adressere
flaskehalser i infrastrukturen.  

Hydrogen-satsning
Europakommisjonen legger også stor vekt på
hydrogenproduksjon. Blant annet er det planer om å  

fjerne markedshindringer for gass iblandet hydrogen i
en overgangsfase slik at markedet kan oppskaleres.
De lanserer også Hydrogen Accelerator, som skal
utvikle infrastruktur, lagringsfasiliteter og ladepunkter,
for å erstatte russisk gass med europeisk hydrogen.

Samtidig har et tyskledet initiativ identifisert
hvilke FoU-utfordringer som haster mest for å
sette opp en Europeisk grønn hydrogen økonomi.

Styrking av strategisk autonomi

Et annet utfall av den usikre geopolitiske situasjonen
er at  Rådet nylig har vedtatt konklusjoner om å
styrke EUs strategiske autonomi innenfor den
økonomiske og finansielle sektoren. Samtidig sier EU
at den åpne økonomien skal bevares. 

https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/dere-er-i-frontlinjen-i-det-gronne-og-digitale-skiftet.54442.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/dere-er-i-frontlinjen-i-det-gronne-og-digitale-skiftet.54442.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/vi-ma-ha-selvtillit-til-a-fortelle-eu-hva-vi-er-gode-pa.53894.aspx
https://www.northnorway.org/aktuelt-northnorway/vi-ma-ha-selvtillit-til-a-fortelle-eu-hva-vi-er-gode-pa.53894.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511
https://sciencebusiness.net/live-blog/horizon-blog-european-rd-policy-newsbytes?page=3&entry=12442#live-blog-entry-12442
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/05/council-adopts-conclusions-on-strategic-autonomy-of-the-european-economic-and-financial-sector/?_cldee=rRh_GLT0orUx9AznT5J6VM9AYrIxuO6fVbzKsB_IF8gbqn7TRwAIv_OCmI8YdGhl&recipientid=contact-1272e0d6d19deb11812e005056b718c1-bf1753a9e4d04f6d91cd38f4628c62c5&esid=1b60ab33-78b5-ec11-814c-005056b762b6
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Målet til Europakommisjonen er at innen 2030 skal
tekstiler som skal ut på det europeiske markedet ha
lang livssyklus, være mulig å resirkulere, men også i
så høy grad som mulig laget av resirkulerte
materialer. 

Et "Digital Product Passport" vil bli en viktig bit både
for dette og andre produkter.

Bygg og anlegg
Den tredje biten i satsingen på bærekraftige
produkter, er bygg og anleggssektoren. Sektoren står
for enorme mengder av utslippene i Europa, og bruker
40 prosent av energien i Europa.

Derfor reviderer de bygg- og anleggsproduktdirektivet,
som skal bidra til at produkter som produseres og
brukes i bygg og anlegg skal vare lengre, være
grønnere, mulig å reparere og enklere og lage.
Tydelige regler og standarder vil bli viktig. Derfor vil
også disse reglene inneholde et "Digital Product
Passport"

EUS GRØNNE GIV: BÆREKRAFTIGE PRODUKTER SKAL BLI DEN NYE NORMEN 

Grønnvasking og "fast fashion" skal av moten med
Europakommisjonens nye forslag innenfor EUs
grønne giv.

I slutten av mars la de frem en pakke med regler for
produkter, en strategi for tekstiler, mer bærekraftige
byggevarer og styrking av forbrukernes rettigheter.

Bærekraftige produkter
Det betyr øko-design regler for mange produkter,
som avgjør opp til 80 prosent av produktets
miljøpåvirkning i livsløpet. Det skal gjøre det enklere
å reparere produkter, og ulovlig å destruere usolgte
produkter. Reglene skal nå ut bredt, og vil gjelde
nesten alle fysiske produkter

Tekstiler
Europeisk forbruk av tekstiler har den fjerde høyeste
miljøpåvirkningen. Det er også det tredje største
forbruket av vann, og bruker store mengder
råmaterialer.

NY  INDUSTRIALLIANSE SKAL BOOSTE ALTERNATIVT DRIVSTOFF

The Renewable and Low-Carbon Fuels Value Chain
Industrial Alliance hadde kick-off møte under påske-
uka. Målet er at alliansen skal fremme en rask
levering av fornybart og lavkarbondrivstoff for
sektorer innen luftfart og vanntransport.

Det ligger nå en åpen utlysning for industri, offentlige
myndigheter, sivilsamfunnsorganisasjoner og andre
relevante aktører som ønsker å bli med. Som partner
i Horisont Europa programmet, har Norge og norske
aktører også muligheter til å delta. Initiativet til denne
alliansen er en del av Europakommisjonens
bærekraftsforpliktelser i sammenheng med EUs
Green Deal og strategien for bærekraftig og smart
mobilitet. 

Du kan lese mer om alliansen her.

Europakommisjonen har også fornyet sitt eget
kunnskapssenter, the European Alternative Fuels
Observatory. EAFO er en portal som samler
informasjon om utbygging av infrastruktur for alternativt
drivstoff, opptak av alternative drivstoff og støttetiltak i
medlemslandene og andre europeiske land innenfor
EAFOs virkeområde. 

Oppgraderingen betyr blant annet at EAFO gradvis
skal utvides til å dekke jernbane og luftfart. 
I tillegg er nettsidestrukturen er fullstendig overhalt og
forenklet, for enklere og mer brukervennlig navigering.  
Du finner blant annet interaktive kart over lade- og
fyllestasjoner på portalen, samt en oversiktlig rapport
om Norges transportsektor. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_2017
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49314
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2013
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_2016
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_2016
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12438-Sustainable-and-Smart-Mobility-Strategy_en
https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/
https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/interactive-map
https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/transport-mode/road/norway
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NYE TILTAK FOR Å TILTREKKE KOMPETANSE TIL EUROPA

Europakommisjonen ønsker en mer ambisiøs og
bærekraftig migrasjonspolitikk som skal gjøre det
lettere for europeiske bedrifter å skaffe tiltrengt
kompetanse utenfra. Det kom frem forrige uke da
Europakommisjonen la frem en pakke med forslag
som skal endre deler av eksisterende lovgivning,
"Skills and talent package". 

Enkelttillatelsen
Prosedyren for å få enkelttillatelse for for kombinert
arbeid og opphold skal effektiviseres og gjøres
enklere for både arbeidssøkere og arbeidsgivere. 

Langtidsoppholdsdirektivet 
Europakommisjonen foreslår å forenkle
opptaksvilkårene samt styrke rettighetene til
langtidsboende og deres familier. I tillegg vil det bli
mulig for ikke-EU-borgere å legge sammen
oppholdsperioder i ulike EU-land for å raskere oppnå
status som EU-borger (minimum 5 år).

Matching plattform
Europakommisjonen ønsker å etablere EU Talent
Pool, en plattform og et matchingsverktøy som
skal gjøre det enklere å finne relevante stillinger
og hjelpe arbeidsgivere med å finne kompetent
arbeidskraft. I lys av Ukraina-krisen er det
foreslått at det settes i gang et pilotinitiativ
allerede til sommeren.

Les mer her. 

Konflikten mellom EU og Norge rundt tolkningen av
Svalbardtraktaten har dreid seg om størrelsen på
EUs andel av kvoten i etterkant av Brexit. I forrige
uke kom meldingen om at begge parter nå har
kommet frem til en forståelse. 

SVALBARD-SAKEN: ENIGHET MELLOM NORGE OG EU
- De avklaringene vi har kommet frem til er basert på
respekt for jurisdiksjon og forvaltningsansvar, og vil
bidra til stabilitet og god samhandling. Det vil også
sikre en bærekraftig forvaltning av torskebestanden og
andre viktige bestander som blåkveite og uer, sa
fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Enigheten slår fast at EU-flåten kan fortsette å fiske
torsk i tråd med sine historiske fiskerettigheter. Videre
påpekes det at Norge og EU sammen skal sette
kvotene for EU-fartøy. De fiskeriene som dekkes av
denne forståelsen er fangst av torsk, uer, hyse og
grønlandsk kveite. Kommisjonens forståelse er altså at
EU og Norge med dette vil gå i konsultasjoner om
kvotesettingen.

Europakommisjonens pressemelding.
Regjeringens pressemelding. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2654?_cldee=LV1tlVlQmANdT6vsV-gNh6P0AkCnZ4N1G39xMmb1awBJzY9RASFJt_pI4DiVxDoY&recipientid=contact-1272e0d6d19deb11812e005056b718c1-5724738ec49a4fbf83ed4b6523c98558&esid=a17ab89b-c7c7-ec11-814f-005056b762b6
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2722
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forstaelse-mellom-norge-og-eu-om-fiske-i-fiskevernsonen-ved-svalbard-og-i-de-nordlige-farvann/id2910636/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forstaelse-mellom-norge-og-eu-om-fiske-i-fiskevernsonen-ved-svalbard-og-i-de-nordlige-farvann/id2910636/
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INDUSTRIUTSLIPPSDIREKTIVET REVIDERES 

EØS-statenes miljømyndigheter vil bli pålagt å
bruke strengere grenseverdier for utslipp av
forurensninger når de reviderer tillatelser eller
fastsetter nye tillatelsesvilkår.
Utvide IEDs dekning til ytterligere husdyrhold og
industrielle aktiviteter

Større batterifabrikker
Uttak av industrielle mineraler og metalliske
malmer
Gårdsbruk med over 150 buskap (storfe, fjærfe,
gris)

Europakommisjonen har lansert et forslag til
revidering av industriutslippsdirektivet (IED). Det
nåværende rammeverket er gjeldende i norsk lovverk
gjennom EØS-avtalen. Det betyr at endringen vil få 
 betydning for norske bedrifter som har
utslippstillatelse fra miljømyndighetene.

I tråd med ambisjonene bak EUs Green Deal ønsker
Europakommisjonen nå en modernisering og
oppdatering av direktivet, og foreslår blant annet:

Nye bransjer som vil omfattes av industri-
utslippsdirektivet er:

Du kan lese mer om direktivet på
Europakommisjonens nettsider. Du kan også lese
hva endringene vil bety for Norge på Norsk Industri
sine nettsider. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2239?_cldee=rRh_GLT0orUx9AznT5J6VM9AYrIxuO6fVbzKsB_IF8gbqn7TRwAIv_OCmI8YdGhl&recipientid=contact-1272e0d6d19deb11812e005056b718c1-bf1753a9e4d04f6d91cd38f4628c62c5&esid=1b60ab33-78b5-ec11-814c-005056b762b6
https://www.norskindustri.no/bransjer/gjenvinning/aktuelt/foreslar-endringer-i-industriutslippsdirektivet/
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KOMMENDE ARRANGEMENT - 2022

8. - 11 mai: 2022 Arctic Frontiers - Pathways, Tromsø 

10.-11. mai - Nordic Edge Expo

11.-13. mai - WIRE - Week of Innovative Regions in Europe, Frankrike

19.-20. mai - European Maritime Day, Italia 

30. mai – 1. juni: 14th ITS European Congress, Toulouse, Frankrike 

30. mai – 5. Juni: EU Green Week, Brussel og digitalt

31. mai – 1. juni: Arctic Infrastructure Conference, Kiruna 

9.-12. juni - The Festival of the New European Bauhaus, Brussel og andre steder

20. – 22. juni: EU Sami Week, Brussel

28. juni – 30. juni: 2022 Connecting Europe Days (tidligere kjent som TEN-T Days), Lyon, Frankrike

30. juni: Arctic Frontiers Abroad, Brussel. NNEO, Arctic Frontiers og Troms og Finnmark
fylkeskommune er arrangører. Mer informasjon kommer.

22.-23. september (tbc) - Lynkurs i EU/EØS, Brussel. Mer info kommer! 

26.-30. september - European Sustainable Energy Week, hybrid arrangement

10.-13. oktober - EU Regions Week, digitalt - mer info kommer om kontorets 2 arrangement 

Følg oss også i sosiale medier og

våre nettsider for oppdateringer! 

 

 

Vil du ikke motta Europanytt? Send en epost til janni@northnorway.org

https://www.arcticfrontiers.com/arctic-frontiers-2022/
https://itseuropeancongress.com/
https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022_en
https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022_en
https://www.arcticinfrastructure.se/
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/festival_en
https://www.saamicouncil.net/en/eusami-week-2022?ss_source=sscampaigns&ss_campaign_id=62345659c371545c26ccf578&ss_email_id=6246ca0eb0b36e0adf92a96f&ss_campaign_name=Invitation+to+EU-S%C3%81MI+WEEK+June+20-22&ss_campaign_sent_date=2022-04-01T09%3A47%3A00Z
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/2022-connecting-europe-days-2022-06-28_en
https://www.eusew.eu/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.facebook.com/NorthNorwayEuropeanOffice
https://twitter.com/NorthNorwayEO
https://www.northnorway.org/

