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Yttrande om delar av Partnerskapsöverenskommelse för perioden 2021-2027
Länsstyrelsen tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslag till
Partnerskapsöverenskommelse för europeiska fonder, ärende N2020/02875.
Vi har valt att begränsa synpunkterna till Europeiska Regionalfonden.
Vi ställer oss bakom de strategiska prioriteringarna, men har några synpunkter:
Enligt förslaget ska minst 85 procent av programmen avsättas till det politiska målet 1 ”Ett
smartare Europa” och det politiska målet 2 ”Ett grönare och koldioxidsnålare Europa”. , varav
minst 30 procent ska gå det politiska målet 2. Därutöver anges kompletterande insatser inom
politiskt mål 3 ”Ett mer sammanlänkat Europa” för Övre Norrland och Mellersta Norrland.
Enligt EU:s förordning KOM 2018 375 och 372 ska länder som Sverige avsätta minst 60 % av
budgeten gå till PO1 och minst 85 % av budgeten gå till PO1 och PO2 tillsammans. I senare
beslut har fastlagts att minst 30 % av budgeten ska gå till PO2 för att bidra till klimatmålen. För att
vara tydliga så bör meningen ”…varav minst 30 procent ska gå till det politiska målet 2.” ovan
formuleras om till ”…varav minst 30 procentenheter ska gå till det politiska målet 2.”. Nuvarande
text kan tolkas som att det är 30% av de 85% vilket inte skulle stämma överens med EU:s beslut.
Det är viktigt att Sverige lever upp till höga klimatambitioner genom att tydligt visa att minst 30 %
av medlen går till PO2. Det behöver visas genom att regionalfondsprogrammens prioriteringar
och budgetar summeras i partnerskapsöverenskommelsen. Vi ser fram emot kommande versioner
av partnerskapsöverenskommelse, där även tabellinformationen och budgetar ingår.
Vi vill samtidigt påtala att endast investeringar med främsta syfte att bidra till klimatmålen bör
räknas in i de 30 % för PO2 och t ex inte riskkapital ur nationella regionalfonden. Därutöver kan
och bör investeringar inom PO1 ske som, förutom att de bidrar till innovation och ökad
sysselsättning, bidrar till klimatmålen.
Det bör framgå av texten att investeringar inom PO1 ”Ett smartare Europa” samtidigt ska bidra
till att lösa någon av våra stora samhällsutmaningar.
Med tanke på att LIFE kommer att vara ett viktigt program för att finansiera klimatprojekt och att
det kommer att krävas samfinansiering av ERUF, så är det av mycket stor vikt att de olika ERUFprogrammen i Sverige verkligen medger sådan nödvändig samfinansiering.
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