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     København 5. marts 2014 

Kære Skatteminister Morten Østergaard, 

Concord Danmark, NGO-netværket for EU’s udviklingspolitik, skriver til dig i forbindelse med Regeringens udarbejdelse af 

den danske handlingsplan for politik-kohærens for udvikling (PCD). Udenrigsministeriet forventer handlingsplanen 

lanceret i marts. I denne vigtige slutfase tilskynder Concord Danmark Skatteministeren at støtte op om det konstruktive 

arbejde for en dansk PCD handlingsplan. Det er yderst afgørende, at der fastlægges realistiske, ambitiøse og konkrete 

politiske målsætninger for, hvordan Danmark indenfor skattepolitikken kan bidrage til større politiksammenhæng i EU til 

fordel for udviklingslandene og verdens fattigste befolkninger.     

Lissabon-traktatens artikel 208 fastslår princippet om politiksammenhæng for udvikling, som forpligter Danmark og EU til 

at tage hensyn til udviklingspolitikkens målsætninger om fattigdomsbekæmpelse, bæredygtig udvikling og 

menneskerettigheder i forbindelse med iværksættelse af politikker, der kan påvirke udviklingslandene.  

Concord Danmark vil gerne rose Regeringen for, at Danmark er blandt de første EU-medlemslande, der udarbejder en 

specifik handlingsplan for PCD, og ser den fremlagte konceptnote som et stærkt udgangspunkt for at udarbejde en 

strategisk og effektiv dansk handlingsplan. Konceptnotens klare anerkendelse af at PCD er et politisk anliggende, er både 

rigtig og vigtig. Erfaringer fra EU (fx Sverige og Europa-Kommissionen) viser, at hvis den danske PCD-handlingsplan skal 

blive et validt instrument, skal den indeholde konkrete politiske målsætninger. Vigtigheden af dette understreges 

ligeledes i de seneste FAC-konklusioner af 12. december 2013, som kan danne grundlag for et gennembrud for den 

danske tilgang, der sigter mod at fastsætte konkrete og realistiske PCD-målsætninger inden for udvalgte politikområder.  

I forlængelse heraf er det de kommende måneder helt afgørende, at der er kohærens i Danmarks bidrag til OECD i 

forbindelse med udarbejdelse af nye standarder indenfor automatisk udveksling af skatteinformationer, som OECD 

udarbejder på opdrag fra G20. Udviklingslandene kan ikke p.t. leve op til disse krav vedrørende skatteinformationer. 

Derfor bør Danmark arbejde for at tillade asymmetrisk gensidighed i udvekslingen af informationer med 

udviklingslandene. Det er vigtigt, at ulandene kan få adgang til informationerne, også selvom de ikke er i stand til at 

levere informationer i samme mængde og niveau. Det er helt afgørende, at udviklingslandene bliver inkluderet i 

processen og at der blandt donorer, herunder Danmark, gøres en massiv indsats for at bidrage til udviklingslandenes 

kapacitet på skatteområdet.  

Vi opfordrer på baggrund af ovenstående til, at visionen for skat og udvikling i handlingsplanen tager sit udgangspunkt i 

fokusområderne i implementeringsplanen for Danmarks engagement i skat og udvikling, der også er reflekteret i 

regeringsgrundlaget og Danmarks Udviklingsstrategi. 

Vi vil meget gerne i dialog med dig om dette vigtige emne, og vil sætte pris på muligheden uddybe vores anbefalinger 

over et møde. Derudover henviser vi til høringssvar til PCD-handlingsplanen indgivet 11.09.2013 på Det Åbne Danida. 

Med udgangspunkt i konceptnotens politikområder, har vi tilsvarende sendt breve til Handels- og udviklingsminister 

Mogens Jensen og Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen. Den danske regering har over flere år 

lagt mange kræfter i at gøre en dansk PCD-handlingsplan til en realitet, og Concord Danmark opfordrer til, at du i tæt 

samarbejde med de øvrige ministre vil bidrage til dansk lederskab i EU’s udviklingspolitik, ved at gøre handlingsplanen så 

ambitiøs og brugbar som muligt.   
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