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Utkast på delar av Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021–
2027 för eventuella synpunkter
(Dnr. N2020/02875)

Regeringskansliet har översänt rubricerad remiss till Matfiskodlarna Sverige AB för möjlighet att
lämna synpunkter senast den 15 januari 2021.
Matfiskodlarna Sverige AB önskar lämna följande synpunkter och dessa följer depositionen i
utkastet av Partnerskapsöverenskommelsen.
Val av politiska mål och det särskilda målet för FRO, om tillämpligt
Tabell 1
Målen i tabell 1 bör numreras för att skapa en tydlighet och en röd tråd. I
partneröverenskommelsen nämns målen med nummer först i avsnitt 2 Policy choices,
coordination and complementarity.
I tabell 1 och det politiska målet “Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk
omvandling” beskrivs betydelsen av att små och medelstora företag och organisationer behöver
ha tillgång till kompetens från universitet och högskolor etc. Det är oklart var gränsen går mellan
små och medelstora företag, men även stora företag kan ha behov av kompetens från
universitet och högskolor för att kunna utvecklas och konkurrera på olika marknader. När det
gäller beskrivningen av att det finns ett behov av att öka den digitala mognande över hela landet
bör det preciseras att detta gäller så väl företag som myndigheter även i tabell 1 (denna
precisering görs i avsnitt 2).
I tabell 1 och det politiska målet ” Ett grönare och koldioxidsnålare Europa” beskrivs att inom
EHFF ska insatserna ha fokus på ett hållbart nyttjande av naturresurser och att bevara
akvatiska miljöer etc. Fokus bör inte enkom syfta till att bevara utan även återskapa akvatiska
miljöer.
För det politiska målet 5 ”Ett Europa närmare medborgarna” saknas eventuellt beskrivning både
avseende program, fond som motivering. Eller är detta en rubrik som sedan hör samman med
”Att göra det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala, ekonomiska och
miljömässiga konsekvenserna av omställningen till en klimatneutral ekonomi”?
Policy choices, coordination and complementarity
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)
I partneröverenskommelsen anges att minst 85% av Eruf ska gå till mål 1 och mål 2 varav 30%
av de 85% ska gå till mål 2 och där resterande 15% ska gå till mål 3. Denna fördelning kan
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tolkas som att en mindre andel av Eruf går till företag i landsbygden. I tabell 1 beskrivs bland
annat att det är landsbygdens företag som har en viktig roll i omställningen till en grönare och
koldioxidsnålare samhälle. Beaktat motiveringen till det politiska målet bör det vara av vikt att
säkerställa att en större andel går till företag i landsbygden.
Politiska målet 1 - Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling
I detta avsnitt redogörs för att de regionala programmen ska bidra till att förbättra forskningsoch innovationskapaciteten och främja användningen av avancerad teknik. Målets nuvarande
formulering innebär att det finns en risk för målkonflikt med bland annat det politiska målet 2.
Detta beaktat att avancerad teknik inte per automatik innebär energibesparing och minskad
klimatpåverkan. Det bör kanske konkretiseras att med avancerad teknik avses en utveckling av
teknik som innebär energibesparingar etc.
Det redogörs även för i detta avsnitt att programmen ska bidra till att förbättra för de små och
mellanstora företagens tillväxt och konkurrenskraft. Förslag till ny formulering: Programmen ska
bidra till att förbättra företagens tillväxt och konkurrenskraft. Det vill säga oavsett företagens
storlek bör målet vara att programmen ska bidra till att förbättra för alla företag. Insatser inom
programmet bör ske där de gör mest nytta i syfte att uppnå det politiska målet, oavsett storlek
på företag.
Politiska målet 2 – Ett grönare och koldioxidsnålare Europa
Det bör konkretiseras hur den ekonomiska fördelningen för mål 2 ska ske mellan Eruf och
EHFF.
Det redogörs för i detta avsnitt att programmen bland annat ska bidra till att främja en hållbar
vattenförvaltning. Det bör preciseras på vilket sätt och vad som avses med att hållbar
vattenförvaltning är av betydelse för måluppfyllelsen av ett grönare och koldioxidsnålare
Europa.

Föreslagna förtydliganden och justeringar ovan återfinns även i andra avsnitt, varav justeringar
är aktuella att göra på flera ställen.
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