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HVOR ER VI NÅ? 

 

 

Det er oppnådd enighet om budsjettet for EUs langtidsbudsjett (MFF) for 2021–2027, samt EUs 
økonomiske gjenreisningspakke. Men budsjettet er allikevel ikke vedtatt. Langtidsbudsjettet 
oppnådde ikke formell godkjenning i Rådet fordi Ungarn og Polen la ned veto. Ungarn og Polen er 
uenige i forordningen om rettsstatskondisjonalitet som inngår som en del av pakken med budsjettet. 
Formålet med forslaget om rettsstatskondisjonalitet er å gjøre det mulig for Kommisjonen å holde 
tilbake midler fra EUs fond ved manglende overholdelse av rettsstatsforpliktelser, manglende 
korrupsjonsbekjempelse eller andre regler som har betydning for forvaltning av tilskudd fra EUs  

 
Kilde European Commission 2020 
 

budsjett. Det pågår diskusjoner for å 
komme til en enighet om 
langtidsbudsjettet og den økonomiske 
gjenreisningspakken. Det nye 
programmet for forskning og 
innovasjon, Horisont Europa, og for 
utdanning, opplæring, ungdom og 
idrett, Erasmus+, kan ikke endelig 
vedtas før langtidsbudsjettet til EU er på 
plass. Les mer om MFF her. 

Fredag 27. november ble det avholdt en uformell videokonferanse for forskningsministrene i EU. På 
møte diskuterte forskningsministrene investeringsmålene foreslått av Kommisjonen i meldingen om 
Det europeiske forskningsområdet (ERA). Statsrådene delte stort sett synspunktet om at FoU er 
avgjørende for konkurransekraft, motstandskraft 
og den grønne og digitale omstillingen, ikke minst 
i tilfelle krisetider som COVID-19-pandemien. 
Statsrådene bekreftet på nytt 3% EUs BNP FoU-
investeringsnivå som et mål som skal oppnås i de 
kommende årene. Enkelte statsråder anser det 
imidlertid som for tidlig å forplikte seg til nye 
investeringsmål i en tid der COVID-19-krisens 
samlede innvirkning på nasjonale økonomier ennå 
ikke er kjent. Rådskonklusjonene ble vedtatt i 
skriftlig prosedyre etter videomøtet. 
 

 
 
Anja KARLICZEK, Tysklands forbundsminister for utdanning 

og forskning ledet forskningsministrenes videokonferanse 

fra Berlin den 27. november 2020. Kilde: Tysklands 

formannskap ©BMBF 2020 

https://regjeringen.us9.list-manage.com/track/click?u=8d12c6c199a3e0d8e20dafe01&id=7aec97e4a7&e=f6771a9eb9
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_factsheet_agreement_en_12.11_v3.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_sv
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2020/11/27/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_com-2020-628.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13567-2020-INIT/en/pdf
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20201127-video-conference-of-research-ministers-november-2020/129073-1-press-conference-part-1-20201127


 

 

omtrent hvert femte år. Norge har deltatt i utarbeidelsen av deklarasjonen og statsråd Guri Melby 
holdt et innlegg under seremonien.

Mandag 30. november ble det avholdt en uformell videokonferanse for utdanningsministrene i EU. 
Det var opprinnelig planlagt et formelt rådsmøte, men grunnet covid-19 situasjonen var det ikke 
mulig å gjennomføre et fysisk møte.  
 

 
Bilde fra utdanningsministrenes videokonferanse den 30.november. Øverst er møterommet i Rådet, i 

midten til venstre EU-kommissær Mariya Gabriel og til høyre Tysklands forbundsminister Anja Karliczek. 

Nederst er de deltakende ministrene. Kilde: Rådet 2020 

 
På møtet uttrykte utdanningsministrene støtte til ytringsfrihet og europeiske verdier og uttrykte 
solidaritet med ofrene for terrorangrepene i Europa i høst. Videre diskuterte de meldingen om Det 
europeiske utdanningsområdet (European education area) og det neste strategiske rammeverket 
for utdanningssamarbeid, som Europakommisjonen la frem i høst. Diskusjonene tok utgangspunkt i 
et diskusjonsnotat forberedt av det tyske formannskapet. Det er vedtatt ved skriftlig prosedyre en 
rådskonklusjon om digital utdanning og en rådsanbefaling om fag- og yrkesopplæring.    
 

 

Mandag 30. november arrangerte det tyske 
formannskapet en seremoni for å markere 
Osnabrück-deklarasjonen. Osnabrück-
deklarasjonen er en ikke-bindene felles 
enighet mellom EUs medlemsland, EØS-EFTA 
landene, kandidatlandene, europeiske sosiale 
partnere og Europakommisjonen. 
Deklarasjonen skal øke samarbeid om fag- og 
yrkesopplæring i Europa og setter nye 
ambisiøse mål for fag- og yrkesopplæring i 
Europa i perioden 2021-2025.   
 

Den bygger videre på og styrker København- 
prosessen, som ble igangsatt med  
Københavndeklarasjonen om fag- og yrkes- 
opplæring i 2002, og har vært etterfulgt av 
deklarasjoner om fag- og yrkesopplæring  

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby ved 

seremonien for Osnabrück-deklarasjonen den 30.november. 

Kilde: Kunnskapsdepartementet 

 

https://www.consilium.europa.eu/media/46670/draft-agenda-vtc-education-301120.pdf
https://europa.eu/!Tu86mJ
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
https://www.consilium.europa.eu/media/46849/presidency-discussion-paper_shaping-the-european-education-area.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13238-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13237-2020-INIT/en/pdf
https://www.eu2020.de/eu2020-en/news/pressemitteilungen/eu-education-ministers-karliczek/2421886


 

EUs INSTITUSJONER 

EUs tre hovedinstitusjoner er Europakommisjonen, Rådet for den europeiske union og 
Europaparlamentet. Disse tre institusjonene setter dagsorden og driver frem politikk, samarbeid og 
regelverksutvikling. Europakommisjonen utformer forslag til rettsakter og legger frem meldinger, 
strategier, forslag til rådsanbefalinger, og så videre. Under følger en oversikt over saker på 
utdannings-, forsknings-, og innovasjonsområdet i de tre institusjonene. 
 

Europakommisjonen 

Utdanning 
Tirsdag 10. november ble Kompetansepakten lansert av Europakommisjonen. Lanseringen var en del 
av den europeiske uken for fag- og yrkesopplæring, arrangert i samarbeid mellom Kommisjonen og 
det tyske formannskapet. Kompetansepakten er et av tiltakene i Den europeiske kompetansepolitiske 
agendaen for bærekraftig konkurranseevne, sosial rettferdighet og robusthet (Skills agenda) som 
Kommisjonen lanserte 1. juli i år.  Kompetansepakten er en modell for samarbeid om 
kompetanseheving. Kompetansepakten fremmer samarbeid mellom industri, arbeidstakere, sosiale 
partnere, offentlig myndigheter og utdanningsinstitusjoner for at effekten av investering i 
kompetanseheving og kompetanseoppdatering skal bli størst mulig. Pakten skal mobilisere relevante 
aktører til konkrete forpliktelser for kompetanseheving og kompetanseoppdatering. Pakten initierer 
også stor-skala partnerskap i industrier som er sterkt påvirket av pandemien og som er prioritert i EUs 
grønne vekststrategi (European Green Deal).  
 
De første europeiske kompetansepartnerskapene ble lansert og er innen: 

- Bilindustri 

- Mikroelektronikk 

- Romfart og forsvar 

  Illustrasjon, kilde ©EC 2020 

 
Europakommisjonen la tirsdag 24. november frem en handlingsplan for integrering og inkludering 
2021-2027. Handlingsplanen for integrering og inkludering knyttes til den bredere EU agendaen om å 
fremme sosial inkludering og til Von der Leyens politiske prioritering om å verne om den europeiske 
levemåten. Handlingsplanen inneholder tiltak innen fire områder: utdanning, arbeid, bolig og helse.  
 

https://ec.europa.eu/info/index_en
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/home.html
file:///C:/Users/u16388/Downloads/The_Pact_for_Skills__mobilising_all_partners_to_invest_in_skills.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20201124_eu-action-plan-on-integration-and-inclusion-2021-2027-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf


 

 

Den årlige monitor for utdanning og opplæring Education and 
Training Monitor ble offentliggjort av Europakommisjonen torsdag 
12. november.  
 

Rapporten inneholder en analyse av mål og benchmarks som er 
fastsatt under det strategiske rammeverket for europeisk 
samarbeid om utdanning, kalt Education and Training 2020. 
Rapporten inneholder både en analyse av den samlete utviklingen i 
EU og egne analyser av utviklingen i hvert av de 27 
medlemslandene i EU. Det er kun EUs medlemsland som er 
inkludert i de årlige rapportene, men Norge og utvalgte andre ikke-
medlemsland er inkludert i en tilhørende brosjyre til rapporten. 
Årets rapport har særskilt oppmerksomhet på undervisning og 
læring i den digitale tidsalderen. Det pekes på at det er store 
forskjeller på tvers av EU og innad i landene i tilgangen på digital 
infrastruktur. Videre viser evalueringen at over 15% av elevene i EU har for svake digitale ferdigheter. 
«We believe it is necessary to bring about deep changes in digital education and we are committed to 
increasing digital literacy in Europe” sa Mariya Gabriel, kommissær for innovasjon, forskning, kultur, 
utdanning og ungdom. 
 

Forskning 
Strategisk plan 
Generaldirektoratet for forskning og innovasjon har publisert sin strategiske plan 2020-2024. Planen 
skisserer hvordan generaldirektoratet vil levere på von der Leyen-kommisjonens seks overordnede 
ambisjoner. Viktige tiltak for de neste årene er bl.a. modernisering av Det europeiske 
forskningsområdet (ERA) og Horisont Europa med missions, partnerskap og det europeiske 
innovasjonsråd (EIC).  

 
Åpen høring om partnerskap for en blå økonomi 
Initiativtakerne til Horisont Europa partnerskapet for en klimanøytral, bærekraftig og klimanøytral blå 

økonomi lanserte 24. november en åpen høring om utkast til 
strategisk forsknings- og innovasjonsagenda for partnerskapet. 
Høringen er åpen fram til 16. desember.  
 
Bidra med perspektivet ditt her.   
 

 

 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92c621ce-2494-11eb-9d7e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/92c621ce-2494-11eb-9d7e-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/education-and-training-monitor-2020-leaflet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rtd_sp_2020_2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/5287
http://jpi-oceans.eu/sites/jpi-oceans.eu/files/public/Blue%20partnership/Blue%20Economy%20Partnership%20SRIA_Draft%20for%20Consultation.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BlueEconomyPartnership


 

Rådet for den europeiske union 

Utdanning 
Tirsdag 10. november: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

 Draft Council conclusions on digital education in Europe's knowledge societies. Finalisation of the 
text 

 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing 'Erasmus': 
the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Regulation (EU) 
1288/2013. Preparations for the upcoming trilogue 

 Shaping the European Education Area and the next strategic framework for European 
cooperation in education and training – the way forward. Presentation of a Presidency 
background paper and discussion.  

 
Torsdag 19. november: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

 European Universities initiative. Presentation of a background paper and discussion.  
 
Fredag 27. november: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 

Dagsorden foreligger ikke. 
 

Forskning 
Torsdag 5. november: Rådsarbeidsgruppen for forskning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council establishing Horizon 

Europe, the Framework Programme for Research and Innovation laying down its rules for 

participation and dissemination  

- State of play following meetings with the European Parliament at technical level  

 Draft Council conclusions on the future of the European Research Area 

 
Mandag 9. november: Rådsarbeidsgruppen for forskning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council establishing Horizon 

Europe, the Framework Programme for Research and Innovation laying down its rules for 

participation and dissemination  

- State of play following meetings with the European Parliament at technical level  

 Draft Council conclusions on the future of the European Research Area 

 
Mandag 16. november: Rådsarbeidsgruppen for forskning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

 Proposal for a Regulation on the European Institute of Innovation and Technology (recast) 

Proposal for a new Strategic Innovation Agenda (SIA) of the EIT 

 
Torsdag 3. desember: Rådsarbeidsgruppen for forskning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 
 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council establishing Horizon 

Europe - the Framework Programme for Research and Innovation laying down its rules for 

participation and dissemination  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4437-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4837-2020-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/mpo/2020/11/informal-vtc-of-the-members-of-the-education-committee-(298627)/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4370-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4455-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4651-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-5039-2020-INIT/en/pdf


 

 

- Preparation for adoption of revised mandate for second political trilogue under the DE 

Presidency 

 

Mandag 7. desember: Rådsarbeidsgruppen for forskning 

Møteagenda foreligger ikke. 
 
Mandag 14. desember: Rådsarbeidsgruppen for forskning 

Møteagenda foreligger ikke. 
 
Torsdag 17. desember: Rådsarbeidsgruppen for forskning 

Møteagenda foreligger ikke. 
 

Europaparlamentet 

Komiteene som først og fremst diskuterer saker på utdanningsområdet er: 
• Kultur- og utdanningskomiteen (CULT) 
• Komiteen for sysselsetting og sosialpolitikk (EMPL) 
 
CULT-komiteen avholdt 2. desember en åpen høring om Kommisjonens melding om Det europeiske 
utdanningsområdet og den oppdaterte handlingsplanen om digital utdanning. Høringen ga innspill til 
komiteens arbeid med rapporter om disse to temaene.  
 
Komiteen som først og fremst diskuterer saker på forskningsområdet er: 
• Komiteen for industri, forskning og energi (ITRE) 
 
Mandag 9. november: Industri-, forsknings- og energikomitemøte (ITRE) 
Dagsorden (ingen forskningssaker) 
 
Torsdag 12. november: Industri-, forsknings- og energikomitemøte (ITRE) 
Dagsorden, hvorav forskningsrelaterte saker: 

 A new strategy for European SMEs 

 Exchange of views with Ms Margrethe Vestager, Executive Vice-President of the European 

Commission for A Europe Fit for the Digital Age, on ICT state-of-play and legislative initiatives in 

the digital area 

 Establishing the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre 

and the Network of National Coordination Centres 

 
Tirsdag 1. desember: Industri-, forsknings- og energikomitemøte (ITRE) 
Dagsorden, hvorav forskningsrelaterte saker: 

 New Circular Economy Action Plan 

 A European Strategy for Hydrogen 

 A European Strategy for Energy System Integration 

 

Her finner du kalender og dagsorden for alle møtene i disse komiteene: CULT, EMPL og ITRE. 
Følg Europaparlamentets arbeid med lovgivning og forskjellige debatter i komiteene og 
plenumssamlingene. Europaparlamentets kalender for 2020 og 2021.  

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/mpo/2020/12/informal-vtc-of-the-members-of-the-research-working-party-(299353)/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/mpo/2020/12/research-(299386)/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/mpo/2020/12/vtc-inf-of-the-members-of-research-(299493)/
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/215555/PH_education%20package_02%20Dec%202020_draft%20programme.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-OJ-2018-12-03-1_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/OJ/2020/11-12/1217088EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/OJ/2020/12-01/1219002EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/draft-agendas.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/draft-agendas.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/draft-agendas.html
https://europarl.europa.eu/legislative-train/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/23441/cal2020_july_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/23401/CALENDAR%202021_en.pdf


 
 
 

HVA SKJER I DESEMBER – JANUAR – FEBRUAR?  
 

Kategori  Hva Når  Hvor 

Utdanning EUs rådsmøte for utdanning, ungdom, kultur og 

sport (EYCS) 

30. nov – 01. des Brussel 

Utdanning EMPL-møte, Europaparlamentet 30. nov – 01. des Brussel/ 

virtuelt 

Forskning ITRE-møte, Europaparlamentet 1. desember Virtuelt 

Utdanning CULT-møte, Europaparlamentet 2.-3. desember Brussel/ 

virtuelt 

Forskning Rådsarbeidsgruppemøte for forskning, Rådet 3. desember Virtuelt 

Forskning Horisont Europa: skyggekomitemøte Strategisk 

konfigurasjon 

4. desember Virtuelt 

Utdanning EMPL-møte, Europaparlamentet 7. desember Virtuelt 

Forskning ITRE-møte, Europaparlamentet 7. desember Virtuelt 

Forskning Rådsarbeidsgruppemøte for forskning, Rådet 7. desember Virtuelt 

Utdanning Third European Education Summit 10. desember Virtuelt 

Utdanning DG School møte 11. desember Virtuelt 

Forskning Webinar: Implications of the proposed EU 

battery regulation on battery value chains (EU-

delegasjonen, Kunnskapskontoret, Eyde-

klyngen, Sørlandets Europakontor) 

11. desember Virtuelt 

Forskning Rådsarbeidsgruppemøte for forskning, Rådet 14. desember Virtuelt 

Forskning ITRE-møte, Europaparlamentet 15. desember 

(tbc) 

Virtuelt 

Utdanning Erasmus+ prekomitemøte 16. desember Virtuelt 

Forskning Rådsarbeidsgruppemøte for forskning, Rådet 17. desember Virtuelt 

Forskning Horisont Europa: skyggekomitemøte Strategisk 

konfigurasjon 

17. desember Virtuelt 

Forskning Rådsarbeidsgruppemøte for forskning, Rådet 6. januar  Brussel/ 

virtuelt 

Utdanning Rådsarbeidsgruppemøte for utdanning, Rådet 8. januar Brussel/ 

virtuelt 

  



 

 

Kategori  Hva Når  Hvor 

Utdanning CULT-møte, Europaparlamentet 11. januar Virtuelt 

Utdanning CULT-møte, Europaparlamentet 25. – 26. januar Virtuelt 

Utdanning Bologna Board Meeting 11. februar  
Andorra/ 

Virtuelt 

 

Forkortelser:   

CULT  Culture and Education Committee 

EMPL  Employment and Social Affairs Committee (her sorterer fag- og yrkesopplæringen og kompetanspolitikk 

under) 

ITRE  Industry, Research and Energy Committee  

EP  Europaparlamentet 

KOM Europakommisjonen 

Rådet  Rådet for den europeiske union 

  



 
 
 

 
 
 
 

Norges delegasjon til EU – du er velkommen til å ta kontakt  

 

 Hege Landmark-Høyvik, utdanningsråd, hege.landmark-hoyvik@mfa.no 

 Tor Ivar Eikaas, forskningsråd, tie@rcn.no. Foto©Forskningsrådet 

 Maria Deridder Holmlund, assistent, maria.deridder.holmlund@mfa.no 

 
 

Norges delegasjon til EU, Rue Archimède 17, 1000 Brussel, Belgia. Telefon +32 2 238 74 00. 

www (NO) - www (EN) - Facebook - Twitter - Instagram 
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