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I forlængelse af vores oversendelse af aktstykke (115) den 26. april 2011
vedr. det globale grønne vækst initiativ, skal jeg venligst anmode om, at 
aktstykket tiltrædes på mødet i Finansudvalget den 5. maj 2011.

Initiativet er planlagt offentliggjort i forbindelse med det forestående 
statsbesøg fra Sydkorea den 11.-12. maj 2011, der har grøn vækst som 
overordnet tema. Danmark har stærke kommercielle interesser i at styrke 
båndene til Sydkorea, som er en markant vækstøkonomi med fokus på 
grøn vækst. Der er således også en række kommercielle aftaler, der vil 
blive underskrevet i forbindelse med statsbesøget. 

I forbindelse med statsbesøget, vil der på et møde den 12. maj, hvor 
statsministeren er vært for den koreanske præsident, en række koreanske 
og danske ministre, samt danske og udenlandske virksomheder blive ind-
gået en formel samarbejdsaftale med Sydkorea om det grønne vækstiniti-
ativ, Global Green Growth Forum. Partnerskabet indebærer bl.a., at Syd-
korea bidrager aktivt til gennemførelsen af Global Green Growth Forum, 
herunder med højniveaudeltagelse, finansielt bidrag, deltagelse af korean-
ske virksomheder m.v. Desuden vil den koreanske præsident annoncere, 
at Sydkoreas Global Green Growth Institute, der indgår som en substanti-
el partner i Global Green Growth Forum, åbner et regionalt kontor i Risø 
i løbet af 2011.

Såfremt aktstykket ikke kan tiltrædes ved Finansudvalgets møde den 5. 
maj, vil det sende et uheldigt signal til den koreanske præsident, hvis re-
gering har allokeret et betydeligt finansielt bidrag til initiativet, ligesom 
det vil kunne påvirke billedet af Danmark som førende politisk aktør in-
den for grøn vækst hos en række helt centrale internationale aktører. 

Jeg skal beklage, at jeg ikke allerede ved oversendelse af aktstykket har 
gjort opmærksom på vigtigheden af at aktstykket kan tiltrædes på mødet 
den 5. maj. Jeg håber, at Finansudvalget vil se velvilligt på denne anmod-
ning.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen
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