SKRIVELSE
Dnr 17/02927
2017-06-09

Internationella sektionen
Gabriel Werner

Statsrådet Isabella Lövin
Regeringskansliet
103 33 Stockholm

Den lokala nivåns roll inom ramen för EU:s samarbete med
länder i Afrika, Västindien och Stillahavet (AVS-länderna) efter
Cotonou
Inför de kommande förhandlingarna om ett nytt ramverk efter Cotonouavtalet, mellan
EU:s medlemsländer och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavet, vill SKL
uppmärksamma regeringen på ett antal aspekter som rör den lokala självstyrelsen och
vikten fungerande demokratiska institutioner på lokal nivån. Förbundet önskar att
regeringen tar dessa perspektiv i beaktande under de kommande förhandlingarna.
Givet EU-kommissionens och den europeiska utrikestjänstens gemensamma
meddelande JOIN (2016) 52: Ett förnyat partnerskap med länderna i Afrika,
Västindien och Stillahavsområdet, i vilket lokala myndigheter1 omtalas som aktörer
för att nå utveckling;


välkomnar SKL EU-kommissionens och utrikestjänstens gemensamma
meddelande och deras syn på kommuner och regioner som centrala
utvecklingsaktörer.



förordar SKL, mot bakgrund av den lokala självstyrelsens centrala roll i
Sverige och i Europa, att regeringen under de kommande förhandlingarna
verkar för respekten för de demokratiska principerna också på lokal nivå samt
främjar rättsstatsprincipen och en god samhällsstyrning genom att stödja EUkommissionens syn på lokala myndigheter2.



föreslår SKL att regeringen anslår medel för att täcka medfinansieringskostnaden för svenska kommuner, landsting och regioner som beviljas EUmedel för att stärka lokala och regionala aktörer i EU:s samarbetsländer3.
Svenska kommuner, regioner och landsting är villiga att bidra med expertis
inom ett antal området som är relevanta inom ramen för det framtida

D.v.s. motsvarande kommuner, landsting och regioner (Local Authorities)
Se COM(2013) 280 final - Meddelande från kommissionen om Ökad egenmakt för partnerländernas
lokala myndigheter i syfte att förbättra samhällsstyrningen och resultaten på utvecklingsområdet
3 i likhet med det stöd som finns tillgängligt för civilsamhällsorganisationer som erhåller EU-medel.
1
2

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

2017-06-09

2 (2)

Ert dnr:

samarbetet med AVS-länderna. Det internationella utvecklingsbiståndet är
dock en statlig angelägenhet och bör därför också finansieras av staten.
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