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HVOR ER VI NÅ? 

På Europaparlamentets plenumsmøte 27. april ble Horisont Europa vedtatt med stort flertall. 
Forordningsteksten ble vedtatt med 677 stemmer for, 5 mot og 17 blanke stemmer.  
Men forordningen har vært gjennom en såkalt alminnelig lovgivningsprosedyre, har 
Europaparlamentet blitt konsultert for Særprogrammet for Horisont Europa. Her var 
stemmefordelingen 661 for, 5 mot og 33 blanke stemmer. Samme dag ble også EIT (European 
Institute of Innovation and Technology) og Strategisk Innovasjonsagenda for EIT vedtatt.  
 
I debatten dagen før, var det flere 
parlamentarikere som utrykte sin 
misnøye med det endelige budsjettet for 
Horisont Europa (vel 95,5 millioner Euro, 
mot Europaparlamentets forslag på 120 
millioner Euro). Det ble også fra flere 
parlamentarikere uttrykt store 
forventninger til EITs effekt på regional 
innovasjonskapasitet i Europa.  

 
Den formelle oppstartdato for Horisont 
Europa vil være dato for publisering i 
Official Journal, dette er forventet å skje i løpet av mai.

 
Illustrasjonerne er hentet fra Horizon Europe - Investing to shape our future Kilde: EC April 2021. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0125_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/presentations/ec_rtd_he-investing-to-shape-our-future.pdf


 

 

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 og Forskning 
Europakommisjonen har publisert en åpen konsultasjon for 
arbeidet med forslag til en rådsanbefaling om micro-
credentials. Micro-credentials er korte læringskurs og erfaringer 
som leder til en kvalifikasjon. Europakommisjonen skriver at 
initiativet tar sikte på å utvikle en felles definisjon og europeiske 
standarder for kvalitet, sammenligning på tvers av land, 
godkjenning etc, og vil bygge på eksisterende verktøy så langt 
mulig. Det er ventet at Kommisjonen legger frem forslaget til 
rådsanbefaling før jul. Den åpne konsultasjonen er åpen fra 30. 
april – 13. juli 2021. 
 
Europakommisjonen har publisert en åpen konsultasjon for 
arbeidet med forslag til rådsanbefaling om individuelle 
læringskontoer. Individuelle læringskontoer beskrives som 
personlige kontoer hvor rettigheter til etter- og 
videreutdanning kan akkumuleres og deretter benyttes på 
opplæring. Tiltaket er ment å bidra til å gjøre livslang læring 

mer tilgjengelig for alle. Det er ventet at Kommisjonen legger frem forslaget til rådsanbefaling før jul i 
år. Tiltaket er et av initiativene i Kommisjonens arbeidsprogram for 2021, og det er merket som både 
regelverk og ikke-regelverk. Den åpne konsultasjonen er åpen fra 23. april – 16. juli. 
 
Europakommisjonen har publisert en åpen konsultasjon for arbeidet med en pakt for forskning og 
innovasjon i Europa. Pakten vil definere omforente prinsipper 
og verdier som støtter opp om det Europeiske 
forskningsområdet (ERA), og hvor landene vil prioriterte tiltak. 
Den åpne konsultasjonen er åpen fra 15. april – 13. mai.  
 
Kommisjonen har lagt frem en rapport om kunstig intellligens 
kalt «Humans and societies in the age of artificial intelligence». 
Rapporten utforsker påvirkningen kunstig intelligens vil ha på 
samfunnet i et langsiktig perspektiv og den avgjørende rollen 
utdanning vil spille i utviklingen.    
 

  

 

 

  

 Illustrasjon fra rapporten Humans and  

societies in the age of artificial intelligence.  

Kilde©Publications Office of the EU 2021. 

https://ec.europa.eu/info/index_en
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/home.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12858-Micro-credentials-broadening-learning-opportunities-for-lifelong-learning-and-employability/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12876-Adult-skills-Individual-Learning-Accounts-a-tool-to-improve-access-to-training/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12960-Pact-for-Research-and-Innovation-in-Europe
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a72ac1a9-98e2-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a72ac1a9-98e2-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en


 

Rådet for den europeiske union 

 
Rådsbygningen. Foto: Johannes Gulbrandsen©Norges delegasjon til EU 2021. 

 

Utdanning 
15. april: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

− Draft Council conclusions on the European Universities initiative – 
Bridging higher education, research, innovation and society: paving 
the way for a new dimension in in European higher education – 
Revised Presidency text 

− Draft written opinion of the Education Committee to the 
Employment Committee and the Social Protection Committee on 
the European Pillar of Social Rights Action Plan including the revised 
social scoreboard – Presentation by the Presidency 

− Draft mandates of the future Working Groups of the strategic 
framework for European cooperation in education and training – 
Presentation by the Commission  

European Pillar of Social Rights  

Action Plan. Kilde: EC 2021 

20. – 21. april: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

− Draft Council conclusions on equity and inclusion in education and training in order to promote 
educational success for all – Revised Presidency text, examination and finalisation 

− Draft Council conclusions on the European Universities initiative – Bridging higher education, 
research, innovation and society: paving the way for a new dimension in in European higher 
education – Revised Presidency text 

− Draft mandates of the future Working Groups of the strategic framework for European 
cooperation in education and training – Contiunation of examination 

 

29. april: Rådsarbeidsgruppen for utdanning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

− The transformation agenda for EU higher education: Presentation of the Presidency background 
paper for the policy debate and discussion 

 

  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2401-2021-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2574-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2861-2021-INIT/en/pdf


 

 

Forskning 
15. april: Rådsarbeidsgruppen for forskning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

− Proposal for a Council Regulation on Establishing the European High Performance Computing 
Joint Undertaking - Examination of the Presidency text  

− Proposal for a Council Regulation establishing the Joint Undertakings under Horizon Europe - 
Continuation of examination of the Commission proposal  

− The new EU Adaptation Strategy: Forging a climateresilient Europe - the new EU Strategy on 
Adaptation to Climate Change - Information by the Commission 

 
19. april: Rådsarbeidsgruppen for forskning 

Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

− Proposal for a Council Regulation establishing the Joint Undertakings under Horizon Europe - 
Continuation of examination of the Commission proposal 

 
22. april: Rådsarbeidsgruppen for forskning 
Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

− Draft Joint Statement to be signed on the 
occasion of 3rd Arctic Science Ministerial 
Meeting (ASM3), to be held on 8-9 May 2021 
in Tokyo (Japan) - Examination  

− Proposal for a Council Regulation on 
Establishing the European High Performance 
Computing Joint Undertaking – Continuation 
of examination of the Presidency text  

− Draft Council Conclusions on "Deepening the 
European Research Area: Providing 
researchers with attractive and sustainable 
careers and working conditions and making 
brain circulation a reality" – Examination of 
the new Presidency text  

 
European High Performance Computing 

 Joint Undertaking (EuroHPC). Kilde: EC 
26 april: Rådsarbeidsgruppen for forskning                   
Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

− Proposal for a Decision of the European Parliament and the Council on the participation of the 
Union in the European Partnership on Metrology jointly undertaken by several Member States - 
Continuation of examination  

− State of play on agreements associating third countries to Horizon Europe - Presentation by the 
Commission 

− Action plan on synergies between civil, defence and space - Presentation by the Commission  
 

29 april: Rådsarbeidsgruppen for forskning 
Dagsorden Merk følgende saker på dagsorden: 

− Proposal for a Council Regulation establishing the Joint Undertakings under Horizon Europe - 

Examination of the Presidency text 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2565-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2660-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2737-2021-INIT/en/pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-high-performance-computing-joint-undertaking
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2784-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2876-2021-INIT/en/pdf


 

Europaparlamentet  
 
Komiteene som først og fremst diskuterer saker på utdanningsområdet er: 

• Kultur- og utdanningskomiteen (CULT) 
• Komiteen for sysselsetting og sosialpolitikk (EMPL) 

 
CULT-komiteen fikk i møtet 19. april en presentasjon av en studie 
om studenters perspektiver på falske nyheter om forskning kalt 
«Disinformation and Science: A survey of the gullibility of 
students with regard to false scientific news”. Studien er 
gjennomført i utvalgte land i sentral-Europa og Italia, og var 
støttet av «The European Science-Media hub». Rapporten kan 
leses her.  
 
CULT-komiteen har bestilt en oversikt og sammenligning av de 
strategiske prioriteringene og kvantitative målene i meldingen 
om Det europeiske utdanningsområdet fra september 2020 og 
rådsresolusjonen om det strategiske rammeverket vedtatt av 
Rådet i februar 2021. Oversikten kan sees her.    
 
Komiteen som først og fremst diskuterer saker på 
forskningsområdet er: 

• Komiteen for industri, forskning og energi (ITRE) 
 

Her finner du kalender og dagsorden for alle møtene i disse komiteene: CULT, EMPL og ITRE. 
 

 

Europaparlamentets plenumsbygning Paul-Henri Spaak. Foto: Johannes Gulbrandsen©Norges delegasjon til EU 2021. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/656300/EPRS_STU(2020)656300_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690865/IPOL_BRI(2021)690865_EN.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


 

 

HVA SKJER I MAI – JUNI?  
 

Kategori  Hva Når  Hvor 

Utdanning High Level Group on education and training 

policies 

3. mai Virtuelt 

Forskning Rådsarbeidsgruppen for forskning 4. mai 
Virtuelt/ 

Brussel 

Forskning Rådsarbeidsgruppen for forskning 6. mai Virtuelt/ 

Brussel 

 Sosial konferanse i Porto (Social Summit) for EUs 

stats- og regjeringssjefer  

7. - 8. mai 
Porto 

Forskning ITRE-møte, Europaparlamentet 10. mai 
Virtuelt/ 

Brussel 

Utdanning Kultur- og utdanningskomiteen (CULT) 10. mai 
Virtuelt/ 

Brussel 

Forskning Rådsarbeidsgruppen for forskning 10. mai 
Virtuelt/ 

Brussel 

Forskning Rådsarbeidsgruppen for forskning 17. mai 
Virtuelt/ 

Brussel 

Utdanning EUs rådsmøte for utdanning, ungdom, kultur og 

sport (EYCS) 

17. – 18. mai Brussel 

Forskning Rådsarbeidsgruppen for forskning 20. mai 
Virtuelt/ 

Brussel 

Utdanning Komiteen for sysselsetting og sosialpolitikk (EMPL) 25. – 27. mai Virtuelt 

Utdanning Kultur- og utdanningskomiteen (CULT) 27. mai 
Virtuelt/ 

Brussel 

Utdanning Kultur- og utdanningskomiteen (CULT) 31. mai 
Virtuelt/ 

Brussel 

Utdanning Formelt møte i rådsarbeidsgruppen 15. juni Lisboa 

Utdanning Europeisk lansering av det neste Erasmus+ 18. juni 
Viana de 

Castelo 

Forskning Rådsarbeidsgruppen for forskning 21. juni 
Virtuelt/ 

Brussel 

Utdanning Kultur- og utdanningskomiteen (CULT) 21. – 22. juni 
Virtuelt/ 

Brussel 

Forskning European Research & Innovation Days (DG RTD) 23-24. juni Virtuelt 

Utdanning Erasmus+ komitemøte juli Virtuelt 

Forkortelser:   

CULT  Culture and Education Committee 

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

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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