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De nordiska regeringarnas svar på rekommendation
28/2012

Rekommendation 28/2012 NIB og NDF som instrumenter i
klimaarbeidet

Nordisk råd rekommanderer de nordiske lands regjeringer

- Å videreutvikle og styrke NIBs utlåning til klima- og energiprosjekter1

- Å tilføre mer kapital til NDF for å støtte klimatiltak i lavinntektsuland

De nordiska regeringarna meddelar:

Sveriges position är följande:

Regeringens principiella hållning är fortsatt att
klimatfinansieringsarkitekturen befinner sig i ett dynamiskt skede, inte minst
genom skapandet av den Gröna klimatfonden (GCF) som förväntas bli den
huvudsakliga kanalen för framtida multilateral klimatfinansiering.

Dagens struktur för klimatfinansiering präglas av en hög grad av
fragmentering, och det finns ett oförändrat stort behov av att verka för en
effektivisering och konsolidering.

Sverige har därför vid det senaste styrelsemötet i NDF i november 2015
initierat en analys av möjliga närmare samarbeten mellan GCF och NDF som
kan möjliggöra för NDF att tillgodogöra sig finansiering via GCF. I avvaktan
på denna analys har regeringen ännu inte tagit ställning gällande frågan om
en eventuell ytterligare kapitalpåfyllnad.

Regeringen står fast vid att en ev. kapitalpåfyllnad endast kan bli aktuell om
konsensus kring en sådan kan uppnås i fondens styrelse. Däremot vill
regeringen inte stå i vägen för länder som på frivillig basis vill bidra med nya
medel till fonden.

Norges position är fortfarande följande:

Om inte alla länder står bakom en kapitalpåfyllnad anser Norge att
rekommendationen inte kan tillmötesgås.

1 Ferdigbehandlet ved sesjonen i Oslo 2013
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Finlands position är följande:

De nordiska utvecklingsministrarna har inte nått en gemensam
överenskommelse om kapitalpåfyllnad av NDF.  Men, Finlands ställning till
den föreslagna kapitalökningen i NDF är oförändrad och Finland är villigt att
överväga ytterligare finansiering av NDF om samförstånd kan nås mellan de
nordiska länderna

Danmarks position är fortfarande följande:
Vi stöder inte påfyllnad av NDF. Så Danmark anser att rekommendationen
inte kan tillmötesgås.

Islands position är följande:

Islands position till en eventuell påfyllning av NDF är positiv och vi hoppas att
konsensus kan nås mellan alla nordiska länder. En analys av möjliga närmare
samarbeten mellan GCF och NDF skulle vara ett alternativ till att ta ställning
gällande frågan om en eventuell ytterligare kapitalpåfyllnad.


