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Dansk handlingsplan for politik-kohærens for udvikling 

Begrebet politik-kohærens for udvikling fastslår, at Danmark og EU’s politikker 

skal bidrage til at skabe fair vilkår for udviklingslandene på den globale scene. 

Men til trods for at kohærens-princippet står helt centralt i både Lissabon-

traktaten og den nye danske lov om internationalt udviklingssamarbejde, 

findes der fortsat alt for mange eksempler på, at EU’s landbrugsstøtte, 

regnskabslovgivning, klima- og handelspolitik mv. spænder ben for 

udviklingen i verdens fattige lande. 

Det er derfor glædeligt, at regeringen nu vil udarbejde en handlingsplan for 

den danske indsats på området. Hvis handlingsplanen skal gøre en forskel, 

kræver det imidlertid, at den indeholder klare mål for, hvordan man fra dansk 

side vil påvirke EU’s politik indenfor områder som fx skat og landbrug, samt 

skabe et gennemsigtigt grundlag hvorpå Folketinget kan føre parlamentarisk 

kontrol med kohærens-princippet. Dette notat giver konkrete anbefalinger til, 

hvordan det kan realiseres inden for det eksisterende danske system og 

således undgå uforholdsmæssigt store administrative byrder. Anbefalingerne 

kan sammenfattes i tre overordnede tiltag, som sikrer en korrekt og effektiv 

implementering i overensstemmelse med OECD’s strategi for udviklingen af 

PCD
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 En handlingsplan med konkrete og realistiske målsætninger inden for 

udvalgte politikområder 

 

 Etablering af en institutionel procedure der sikrer, at Folketinget kan 

føre parlamentarisk kontrol med kohærens-princippet 

 

 Indførelse af afrapporteringspligt til Folketingets Udenrigsudvalg 

Anbefalingerne er uddybet i Concord Danmarks rapport ”Delivering Results – 

How Denmark can Lead the Way for Policy Coherence for Developement”
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1. Baggrund 

Princippet om politik-kohærens for udvikling eller PCD (Policy Coherence for 

Developement) handler grundlæggende om, at styrke sammenhængen 

mellem EU’s politikker, så de understøtter udviklingslandenes mulighed for at 

løfte sig selv ud af fattigdom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boks 1: Juridiske forpligtigelser  

- ”Dansk udviklingssamarbejde skal bidrage til at fremme Danmarks interesser i en mere fredelig, 
stabil og lige verden. Udviklingspolitikken er således et centralt og integreret element i dansk 
udenrigspolitik, hvor det anerkendes, at udviklingslande ikke kun påvirkes af udviklingspolitiske 
tiltag, men også af tiltag på øvrige politikområder.” Lov om internationalt udviklingssamarbejde, § 1, 
stk. 2 

- ”Unionens politik med hensyn til udviklingssamarbejde føres indenfor rammerne af principperne 
og målene for Unionens optræden udadtil. Unionens og medlemsstaternes politik med hensyn til 
udviklingssamarbejde supplerer og styrker gensidigt hinanden. 
Hovedformålet for Unionens politik på dette område er at nedbringe og på sigt udrydde 
fattigdommen. Unionen tager hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i forbindelse med 
iværksættelse af politikker, der kan påvirke udviklingslandene.” Lissabontraktaten artikel 208, stk. 1 

- ”(…) it is essential to examine the interdependence and coherence of all public policies – not just 
development policies – to enable countries to make full use of the opportunities presented by 
international investment and trade, and to expand their domestic capital markets.” The Busan 
Outcome Document 

- Den Europæiske Konsensus på Udviklingsområdet 

- OECD’s erklæring om Politik-kohærens for udvikling, OECD Ministerråd 2008 
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PCD-princippet står centralt i både Lissabon-traktaten og Den Europæiske 

Konsensus om Udvikling og den nye danske lov om internationalt 

udviklingssamarbejde (jf. boks 1). De hidtidige erfaringer fra både Europa-

Kommissionen og DAC-donorlandene viser dog med al tydelighed, at der er 

langt fra principper til implementering. Men Danmark har imidlertid taget 

nogle vigtige skridt i den rigtige retning, idet man formåede at udnytte det 

danske EU-formandskab til at få vedtaget særlige rådskonklusioner, der 

styrker EU-landenes fremtidige PCD-indsats. Næste skridt er at fremsætte en 

national handlingsplan på området.  

Udarbejdelsen af handlingsplanen påbegyndes i december 2012 og forventes 

færdig i slutningen i sommeren 2013. 

 

2. En dansk handlingsplan for PCD 

Som bidrag til indholdet af en dansk PCD-tilgang har Concord Danmark i år 

udgivet den internationale rapport ”Delivering Results – How Denmark can 

Lead the Way for Policy Coherence for Developement”
3
. Rapporten giver en 

række konkrete bud på, hvordan princippet om politik-kohærens kan 

omsættes til handling i en dansk kontekst. Rapporten er udarbejdet under 

supervision af en international styregruppe med deltagelse fra bl.a. OECD, 

Dansk Institut for Internationale Studier, Københavns Universitet og European 

Centre for Development Policy Management. Desuden indeholder rapporten 

tematiske bidrag fra en række internationale eksperter med bud på, hvilke 

politiske målsætninger Danmark bør forfølge indenfor landbrugs-, energi- og 

skattepolitik.  

Rapportens forslag kan opsummeres på en ’checkliste’ med tre overordnede 

tiltag, som regeringen bør sikre er til stede, for at implementere PCD i det 

danske politiske system i overensstemmelse med OECD’s rapport ”Building 

Blocks for PCD” (se Delivering Results rapporten side 12). 

 

 

 

Med udgangspunkt i ovenstående figur sammenfattes tre tiltag: 

 1) Den danske handlingsplan skal skabe de nødvendige 

institutionelle rammer for implementeringen. Vigtigst er, at 

handlingsplanen indeholder realistiske og fokuserede målsætninger, 

der sammentænkes med prioriteringerne i Europa-Kommissionens 

PCD-arbejdsprogram (jf. afsnit 3). 

 

 Der etableres en fast PCD-screening af Europa-Kommissionens 

årlige arbejdsprogram mhp. at fastlægge, hvornår 

udviklingshensynet skal indgå i Folketingets drøftelser af kommende 

EU-initiativer. Screeningen sikrer parlamentarisk kontrol med de 

danske PCD-forpligtigelser og skal forankres i et samarbejde mellem 

Udenrigsudvalget og Europaudvalget. 
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 Udviklingsministeren pålægges at afrapportere om den danske 

PCD-indsats til Folketingets Udenrigsudvalg minimum hvert andet 

år. På baggrund af den danske handlingsplan skal 

udviklingsministeren drøfte status for den danske PCD-indsats ved en 

offentlig høring arrangeret af Folketinget Udenrigsudvalg. 

I de følgende afsnit uddybes de to første tiltag om konkrete politiske 

målsætninger og institutionel forankring gennem en PCD-screening. 

 

3. Konkrete politiske mål 

Det er centralt for den danske handlingsplan, at PCD-princippet effektueres 

gennem konkrete politiske målsætninger.  En grundlæggende forudsætning 

er, at de fleste beslutningsprocesser ligger uden for Udviklingsministerens 

ressort. Eksempelvis forudsætter kampen mod illegale kapitalstrømme fra 

udviklingslandene at der arbejdes med EU’s regnskabslovgivning og politik ift. 

skattely. Disse områder forhandles blandt EU’s skatteministre. Derfor må den 

danske skatteminister og regering som helhed nødvendigvis involveres for at 

Danmark kan gøre en forskel. Uden politisk vedtagne mål vil administrationen 

ikke have et brugbart grundlag at arbejde ud fra, og Folketinget vil ikke have 

mulighed for at holde regeringen ansvarlig.  

Et helt centralt led i Udviklingsministerens udarbejdelse af den danske 

handlingsplan må derfor være at formulere en række visioner og politiske mål 

inden for udvalgte områder i samarbejde med de ministerkollegaer, som er 

ansvarlige for de pågældende politikområder.  

I boksen til højre gives et konkret eksempel på en politisk vision på 

skatteområdet som kan omsættes til operationaliserbare målsætninger 

indenfor igangværende og kommende beslutningsprocesser, der allerede er 

på EU’s dagsorden.  

Vision: Fighting illicit financial flows 

The Danish Government envisages a global financial system based on trans-
parency and a fair contribution from all types of national and international 
incomes to development purposes. The government will work actively and 
including through the European Union and UN to assist developing countries in 
fighting commercial tax evasion and other types of illicit financial flows and 
strengthen taxation systems in developing countries. 

Political objectives 

1) Transparency and clear information about beneficial ownership of all com-
panies and account holders in all types of financial institutions, particularly in tax 
havens. 

2) Country-by-country reporting for all multinational corporations. 

3) Multilateral automatic exchange of tax information between countries. 

Operational Objectives 

1) Require all types of financial institutions to collect information, which can 
identify the natural person behind a legal structure. 

2) Revise EC directives (such as Accounting Directive and Transparency Obliga-tion 
Directive) and include requirement of country-by-country reporting for all 
multinational corporations and larger Small and Medium Enterprises (SME). 

3) Secure that the EU push for country-by-country reporting as part of ac-counting 
standards set by the International Accounting Standard Board (IASB). 

4) Require project-by-project reporting (e.g. for each mine or oil platform) as part 
of country-by-country reporting for the extractive sector. 

5) Develop transfer pricing rules with the capacity and interests of developing 
countries taken into account (e.g. in OECD) 

6) Revise EC directives (such as European Saving Tax Directive (EUSTD)) and 
expand it to include requirement of information on corporate, trust fund, 
foundation income and tax.  

7) Make multilateral automatic exchange of tax information a global standard and 
use the EUSTD as the model for moving in this direction. 



   

Concord Danmark – Fælledvej 12 – Global Platform 4. th. – 2200 København N – www.concorddanmark.dk  4 

 

På baggrund af de politiske målsætninger som indgår i handlingsplanen, bør 

Danmark forfølge en vidensbaseret tilgang til PCD, der sigter mod samarbejde 

med både forskningsinstitutioner og civilsamfund mhp. at procucere viden om 

effekten af forskellige politikker og mulige løsninger af de udfordringer de 

giver, jf. rådskonklusionerne på PCD af 14. maj 2012
4
, Kommissionens 

meddelelse om EU's engagement i civilsamfundet af 12. september 2012
5
 

samt udviklingsminister Christian Friis Bachs brev til Concord Danmark af 23. 

august 2012
6
. 

 

4. Institutionel forankring 

Udover de politiske mål skal der etableres en screeningsmekanisme, som 

sikrer parlamentarisk kontrol med PCD-princippet i Danmark. Det indebærer, 

at PCD indarbejdes i den beslutningskæde, som leder frem til Folketingets 

Europaudvalg. Europaudvalget giver det endelige forhandlingsmandat til 

danske ministre, som deltager på rådsmøder i EU. Dermed er det 

Europaudvalget, som i sidste instans har kompetence til at fastholde 

regeringen på sine PCD-forpligtelser i forbindelse med EU-beslutninger, som 

kan påvirke udviklingslandene.   

PCD-princippet er selvsagt ikke relevant ift. til alle EU-processer. Netop derfor 

er det nødvendigt at der hvert år foretages en screening af Europa-

Kommissions arbejdsprogram for det kommende år, så man kan fastlægge, 

hvor det er nødvendigt at diskutere hensynet til udviklingslandene. En sådan 

screening kunne evt. foretages i dialog med Folketingets Udenrigsudvalg, der 

er ansvarlig for den parlamentariske behandling af dansk udviklingspolitik. I 

nedenstående model gengives beslutningskæden (en mere uddybet 

gennemgang findes i rapporten ”Delivering Results” (side 21). 

 

 

Implementeringsmodel 

 

Endelig skal Udviklingsministeren pålægges at afrapportere om den danske 

PCD-indsats til Folketingets Udenrigsudvalg minimum hvert andet år. På 

baggrund af den danske handlingsplan og de løbende PCD-screenings skal 

Udviklingsministeren drøfte status for den danske PCD-indsats ved en 

offentlig høring arrangeret af Folketinget Udenrigsudvalg. 

 

                                                                 
1
 OECD (2008) Ministerial Declaration; OECD (2009): Building Blocks for Policy 

Coherence for Development, Paris 
2
 Læs rapporten her 

http://concorddanmark.dk/?type=page&id=342&itemid=715&temaid=&about=  
3
 Ibid. 

http://concorddanmark.dk/?type=page&id=342&itemid=715&temaid=&about=  
4
 “The Council stresses in particular the need to include the issues of PCD 

systematically in the regular dialogue with partner countries to better assess the 
impact of EU policies at country level and the interaction with partner countries’ 
policies. EU Delegations have a crucial role in this regard.” Punkt 9, 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st09/st09317.en12.pdf 
 
5
 ”The EU will also support CSOs active at the European and global levels which, in 

cooperation and partnership with local CSOs, act to monitor policy coherence for 
development, holding the international community to account for delivering on aid 
commitments and contribute to the promotion of global citizens’ awareness” s. 10, 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF 
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