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Finanssektorens Hus

Finansrådet har den 7. maj 2015 modtaget Kommissionens strategi for det
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digitale indre marked i høring. Finansrådet værdsætter muligheden for at
kunne kommentere på strategien.
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Finansrådet ser generelt meget positivt på Kommissionens strategi for det
digitale indre marked. For at udnytte potentialet i den digitale økonomi til at
skabe vækst og arbejdspladser er der behov for både at sætte ind nationalt
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og på EU-plan.
Kontakt Louise Fjord

Finansrådet finder det positivt, at der blandt andet er fokus på at skabe
bedre vilkår for grænseoverskridende e-handel, adgang til digital infrastruk-
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tur, anvendelse af data og cybersikkerhed.
Danmark har gode erfaringer med at skabe fremsynede digitale løsninger i
samarbejde mellem det offentlige og private. Regeringen bør anvende disse
erfaringer til at præge arbejdet med et digitalt indre marked i Europa og
samtidig sikre, at udviklingen af eventuelle fælles europæiske digitale løsninger sker i samspil med de allerede eksisterende danske løsninger.
Det er vigtigt, at der med Kommissionens strategi er fokus på fælles regler
og lige vilkår i Europa. Finansrådet anser en højere grad af harmonisering af
både forbrugerrettigheder og forpligtelser for erhvervsdrivende på tværs af
EU for en central forudsætning for, at Kommissionens vision om et digitalt
indre marked kan realiseres. Finansrådet hilser også en diskussion af, hvordan beskyttelse af persondata og anvendelse af data til legitime formål
bedst kan forliges, velkommen.
Regeringen bør i kommende forhandlinger om Kommissionens strategi generelt have fokus på at minimere uens implementering og håndhævelse af
EU-regler på tværs af medlemslandene. At sikre et ”level playing field” er
især vigtigt på digitaliseringsområdet, som netop er kendetegnet ved at være globalt.
Finansrådet stiller sig gerne til rådighed for dialog med Erhvervs- og
Vækstministeriet omkring det videre arbejde med Kommissionens strategi.
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