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Innhold og fremgangsmåte

Innhold

• Kunnskapsgrunnlag for bedre å forstå utviklingen av European Green Deal
(EGD) og konsekvenser for rammebetingelser og markedstilgang for 
norsk prosessindustri

• Kartlegging av viktige initiativ i EGD for norsk industri og anbefalinger for 
hvordan politikken kan påvirkes

Fremgangsmåte

• Dokumentanalyse, semi-strukturerte intervjuer med et utvalg bedrifter og 
departementer, kontakt med nøkkelpersoner i EU-institusjonene
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EGD – et overblikk

Ambisjon

• Klima og vekststrategi

• Vil berøre nesten alle aspekter av 
økonomisk aktivitet i EU

Politisk kontekst

• Fokus på "strategisk autonomi”

• "Strategiske verdikjeder" kontra 
"industrielle økosystemer”

• Reform av EUs konkurranseregler

Politiske målsettinger

• Klimanøytralitet innen 2050 og 
forsterket klimamål i 2030

• Bærekraftig produksjon og forbruk 

• Sikker tilgang på ren og rimelig energi 

• Vern og beskyttelse av biologisk 
mangfold

• Digitalisering som fundament for vekst 
og det grønne skiftet
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NOV DEC JUNE

• European Green Deal Investment Plan (14/01)

• Just Transition Fund (14/01)

• Digital Strategy (19/02)

• Data Strategy (19/02)

• White Paper on AI (19/02)

• Proposal for a European ‘Climate Law’ (4/03) 

• EU Industrial Strategy (10/03)

• Single Market Enforcement Action Plan and 
Communication on Barriers to Single Market 
(10/03)

• Circular Economy Action Plan (11/03)

• EU Biodiversity Strategy (20/05)

• EU Farm to Fork Strategy (20/05)

Vedtatt 

MARCH

I pipeline

ONGOING REFORM OF EU COMPETITION RULES

Tidslinje for European Green Deal
Vedtatt i 2020

• White Paper on an Instrument on Foreign 
Subsidies; Commission to publish legal 
proposal in 2021 (17/06)

• EU Energy System Integration Strategy 
(08/07)

• EU Hydrogen Strategy (08/07)

• Stepping up Europe’s 2030 climate ambition 
(17/09)

• EU Chemicals Strategy for Sustainability 
(14/10)

• Action Plan on Critical Raw Materials (03/09)

2020 2021

• Revision of the Energy and Environmental Aid 
Guidelines

• Revision of the Communication on IPCEIs
• Sustainable Products initiative; legislative proposal on 

substantiating green claims 
• Revision of the Packaging and Packaging Waste 

Directive 
• Revision of the Industrial Emissions Directive 

• Revision of the Construction Products 
Regulation (Q3 2021)

Ventes publisert innen juni 2021

SEPT DEC

To be published by Q4 2021

• Renewed Sustainable Finance 
Strategy 

• Review of the Non-Financial 
Reporting Directive 

• EU Forestry Strategy

To be published by Q1 2021

• CBAM 
• Revision of the ETS
• Revision of Regulation on Shipments of Waste
• Revision of the Energy Efficiency Directive; 

Renewable Energy Directive; Energy Tax Directive
• Revision of LULUCF
• Empowering the consumer for the green transition
• Zero Pollution Action Plan for water, air and soil 
• Sustainable corporate governance

• EU Sustainable and Smart Mobility 
Strategy (09/12)

• Revision of TEN-E Regulation (09/12)

• EU classification system for green 
investments - delegated act (31/12)

• Sustainability  Requirement for batteries 
in the EU (18/11)

• EU Offshore Renewable Energy Strategy 
(18/11)

Reform of EU competition rules (ongoing)
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Industriens prioriteringer

• Prosessindustrien ser muligheter i et strengt og riktig utformet regelverk

• Kompleksiteten i bredden av politiske initiativer og liten forståelse for spesifikke 
norske forhold kan gi uheldige utslag 

• EUs forsterkede klimaambisjon vil gi økte utgifter og store investeringsbehov og 
kan i verste fall føre til karbonlekkasje

• Prosessindustrien er klar til å gripe nye markedsmuligheter som følge av EGD

• Store likheter i selskapenes prioriterte saker under EGD



BOLDT

Tilgang til finansieringProduksjonskostnader
Markedstilgang og nye 
forretningsmuligheter

Tilgang til 
finansiering 

og lån

Kost for CO2 
og regulering 

av utslipp

Relevante 
saker 
under
EGD:

EUs klimalov, Digitaliseringsstrategien

• Strategi for 
integrerte 
energisystemer

• Direktiver for 
energieff-
ektivisering, 
fornybar og 
energiskatt

• Råmateriale-
strategien

• Skogstrategien
• Farm-to-Fork

• Revisjon av ETS
• Karbontoll 

(CBAM)
• Revisjon av 

direktivet for 
industriutslipp

• Handlingsplan for sirkulærøkonomi
• Initiativ for bærekraftige produkter
• Revisjon av avfallsforordningen og 

kriterier for avfallsfasens opphør
• Insentiver og regulering for viktige 

verdikjeder som batterier, CCUS, 
miljøvennlig emballasje,byggematerialer

• Empowering the Consumer for a green 
transition

• Taksonomien
• Klassifiserings–

system for 
bærekraftig 
finansiering

• Revisjon av 
direktivet for 
ikke-finansiell 
rapportering

• Satsinger innen 
Important
Projects of
Common
European 
Interest (IPCEIs)

• Statstøtte-
regelverket for 
energi og miljø 
(EEAG)

• EUs 
støtteordninger 
og programmer

Riktig regulering for økt 
konkurransekraft

Markeder for grønne produkter

Finansielle 
virkemidler for 

FoU og 
utviklings-
prosjekter

Kost og tilgang 
til energi og 
råmaterialer

Påvirkning 
av:

Overordnet:

Oversikt over industriens prioriterte saker
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Industriens arbeid med EGD

• EGD er høyt prioritert men det er store 
forskjeller i ressursbruk i selskapene

• De fleste belager sin innsats på 
europeiske bransjeorganisasjoner

• Lav kunnskap om norske myndigheters 
arbeid med EGD

• Ønske om større involvering i norske 
myndigheters arbeid
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Norske myndigheters 
arbeid med EGD

• Begrenset mulighet for formell 
medvirkning – mest i tidlig fase

• Bredt spekter av uformelle kanaler 
for medvirkning

• Få dedikerte ressurser til arbeid 
med EGD

• Utvikling av norske posisjoner – sent 
og lite koordinert

• Begrenset utveksling av 
informasjon med bedrifter

Prosessen i EU og EØS:

Forslag

Beslutning

Innlemmelse

Gjennomføring

Kilde: www.regjeringen.no

Norske 
eksperter

Uformell
med-

virkning

Norsk 
deltakelse

Behandling i 
EFTAs organer

Implementering 
i norsk lovgiving

Gjennomføring

Ekspert-
grupper

Kommi-
sjonens 
forslag

Basisrettsaker vedtatt 
av Rådet og EP

Komitologi-
komiteer

Kommisjonen vedtar 
utfyllende regelverk

Vedtak i EØS-
komiteén
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Kartlegging og prioritering

• Har kartlagt 34 politiske initiativer som vil påvirke norsk prosessindustri

• Kommisjonens arbeidsprogram: fra strategi til handling

• Viktige saker som sammenfaller med arbeidsprogrammet bør prioriteres: 
• EUs klassifiseringssystem for bærekraftige investeringer
• Fit for 55-pakken – inkludert CBAM og kvotehandelssystemet
• Revisjon av Avfallstransportforordningen og kriterier for avfallsfasens opphør
• Revisjon av statsstøtteregelverket for energi og miljø 
• IPCEIs – Important Projects of Common European Interest
• Initiativet for bærekraftige produkter



BOLDT

Politisk påvirkning i EU

Norge som partner

• Både Europakommisjonen, Parlamentet og 
Ministerrådet er åpne for innspill fra norske 
bedrifter og myndigheter

• Norge regnes som en viktig partner for EU 
og EØS-perspektivet verdsettes

• Norge anses som lavmælte og gode 
eksempler og velfunderte innspill 
etterspørres

Kontroverser og saker det haster med å 
påvirke:

• Fit for 55-pakken inkludert CBAM og ETS

• Klassifiseringssystemet for bærekraftig 
finans
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Vurderinger

Områder med strategisk betydning

• EUs fokus på strategisk autonomi kan 
skape utfordringer for små åpne 
økonomier 

• EGD er ambisiøst, sektorovergripende 
og mye skjer samtidig - skaper behov 
for rask og koordinert handling

• Norsk industri ligger foran og har noen 
særegenheter som er dårlig forstått i 
EU - skaper behov for målrettet arbeid

Behov for endret arbeidsform

• EGD er omfattende og viktig – men 
krevende for industrien å påvirke

• EGD omhandler hele bredden av 
samfunnet – krever koordinering i 
regjeringsapparatet
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Anbefalinger

• Oversikt

• Koordinering

• Fremdrift

• Transparens

• Allianser

• Særinteresser
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