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Finans Danmark støtter arbejdet med at skabe et stærkt digitalt marked i EU til
gavn for både borgere og virksomheder. Det digitale indre marked er et vigtigt
fokusområde for Finans Danmark. De digitale teknologier udgør en central drivkraft i den igangværende transformation af økonomien og samfundet. Den finansielle sektor er en af de største brugere og udviklere af digitale teknologier,
og sektoren er derfor en hjørnesten i den digitale transformation af økonomien
og samfundet. Som særlige fokusområder vil vi gerne fremhæve vigtigheden af
arbejdet med cybersikkerhed, den digitale forbruger samt fintech og innovation.
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Høringen om formandskabets udkast til
rådskonklusioner” The future of a highly
digitized Europe beyond 2020: Boosting
the digital and economic competitiveness and the digital cohension”
Tak for muligheden for at afgive bemærkninger til høringen om formandskabets
udkast til rådskonklusioner ”The future of a highly digitized Europe beyond 2020:
Boosting the digital and economic competitiveness and the digital cohension”,
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som vi modtog den 3. maj 2019. Udkastet til rådskonklusioner har fokus på udviklingen af det digitale indre marked, som er væsentligt for at understøtte blandt
andet konkurrence, tillid, sikkerhed, innovative tjenester til gavn for virksomheder
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og borgere i hele EU. Generelt støtter Finans Danmark arbejdet med at skabe et
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bedre integreret digitalt indre marked i EU til gavn for både borgere og virksomheder.
De digitale teknologier udgør en central drivkraft i den igangværende transformation af økonomien og samfundet. Den finansielle sektor er en af de største
brugere og udviklere af digitale teknologier, og sektoren er derfor en hjørnesten i
den digitale transformation af økonomien og samfundet. Som særlige fokusområder vil vi gerne fremhæve vigtigheden af arbejdet med cybersikkerhed, den
digitale forbruger samt fintech og innovation. Fælles for initiativer på disse områder bør gælde, at regulering foretages af aktiviteten, og ikke af virksomheden,
for derved at sikre lige vilkår. Hertil kommer, at reguleringen bør være teknologineutral. Og endelig, at reguleringen bør være baseret på en risikobaseret tilgang.
Cybersikkerhed som en topprioritet i EU
Tilliden til det digitale EU skal styrkes, og vi mener derfor, at cybersikkerhed skal
være en topprioritet. Det vil gavne borgerne i EU og skabe et samfund rigere på
muligheder. Den stigende digitalisering gør os sårbare over for cyberangreb.
Også i Finans Danmark bekymrer vi os over, at antallet af cybertrusler er stigende. Cybertruslen estimeres at koste op mod 2 procent af BNP årligt i flere
vestlige økonomier. Og den kriminelle cyberaktivitet truer ikke kun vores økonomier og muligheden for et digitalt indre marked, men også vores demokrati og
værdier.
Cyberkriminalitet er grænseoverskridende, og det er afgørende, at der er et
stærkt europæisk værn mod cyberkriminelle. Finans Danmark støtter tiltag, der
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sikrer et stærkt ENISA (European Union Agency for Network and Information Security). Finans Danmark ønsker, at Danmark aktivt arbejder for en EU-certificering i
forhold til cybersikkerhed af produkter (IoT – Internet of Things), der er koblet til internettet. Endvidere bør der indføres en europæisk mærkningsordning på
samme måde, som fødevarer har mærkningsordninger, bør det også være muligt at få et it-sikkerhedsmærke.
Den øgede digitalisering og konstante udvikling i trusselsbilledet stiller større krav
til den enkelte borgers og virksomheds færdigheder og viden om digital sikkerhed. Der er i dag en række spredte danske offentlige og private initiativer for at
styrke borgerne over for digital kriminalitet, men der mangler en mere perma-
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nent, løbende og systematisk indsats. Rådgivningen og informationsindsatsen
over for borgere kan med fordel styrkes væsentligt. Dette kunne ske gennem en
central rådgivningsfunktion med borgerrettet information om it-sikkerhed og med
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rådgivning om, hvilke forholdsregler den enkelte kan træffe fx i form af løbende
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rådgivning, startpakker, kampagner m.m.
Tilsvarende er hurtig informationsspredning og sparring om hændelser helt centralt for effektiv at kunne bekæmpe cyberkriminalitet. Vi ser et behov for, at rådgivning og videndelingen om cybertrusler med fordel kan styrkes i alle led, herunder mellem det offentlige og virksomhederne. Finans Danmark foreslår, at der
etableres en fælles rådgivningsfunktion målrettet virksomheder mhp. proaktivt at
informere og rådgive om konkrete hændelser og potentielle trusler, der er observeret. Det skal for at være effektivt ske i realtid og målrettes de enkelte sektorer
og segmenter af virksomheder.
Sikring af kritisk infrastruktur
På EU-plan bør der udvikles sektorstrategier for de samfundskritiske sektorer, samtidig med at man overvejer foranstaltninger som etablering af sektorCERT’er, cybertests og kortlægning af gensidige afhængigheder. CERT er en forkortelse for Computer Emergency Response Team. Det er afgørende,
at de enkelte samfundskritiske sektorer har en stærk og kontinuerlig forpligtelse til
at forbedre sektorens robusthed. Finans Danmark, Danske Regioner, Dansk
Energi, Teleindustrien og Danske Rederier er gået sammen i en ny cyberalliance,
hvor formålet er at styrke samarbejdet på tværs af samfundskritiske sektorer og
dele viden og erfaring. Og den danske finansielle sektor opruster med et såkaldt
red team-testprogram. En red team-test er en live test, hvor eksterne konsulenter
efter aftale forsøger at trænge ind i udvalgte systemer ved at bruge de teknikker,
som organiserede it-kriminelle og avancerede hackergrupper anvender. Disse
red team-tests bør i videst muligt omfang baseres på de retningslinjer, som EUKommissionen anbefaler – Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming (TIBER
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EU). Finans Danmark foreslår, at de nævnte initiativer løftes op på europæisk
plan for de samfundskritiske sektorer, gerne i regi af fælleseuropæiske myndigheder.
Offentligt-privat partnerskab
I Danmark har vi udviklet en tradition for offentligt-private partnerskaber. Fx er vores nationale elektroniske ID udviklet i et offentligt-privat partnerskab, hvilket bl.a.
har skabt en meget stor udbredelse i Danmark. Baggrunden for det er netop, at
løsningen giver adgang til en lang række vitale services f.eks. indberetning til
SKAT, helbredsoplysninger, tinglysning af fast ejendom, omregistrering af biler
samt adgang til netbank og forsikringsselskaber. Vi foreslår, at lignende service
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bliver tilgængelig på tværs af EU som partnerskaber mellem det private og offentlige.
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Digital skat
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Finans Denmark er enig i, at der er et problem med tabte skatteindtægter fra
store digitale virksomheder i Europa. Der er imidlertid væsentlige udfordringer
med den foreslåede model, som primært går ud på at fravige det grundlæggende princip om, at al beskatning skal baseres på nettoindtægter og ikke bruttoindtægter. Ideelt set ville vi foretrække en ensidig tilgang via OECD, hvor der i
øjeblikket arbejdes på at udvikle modeller, der vil behandle disse spørgsmål under BEPS-handlingsplanens aktion og håndtering af den digitale økonomis skattemæssige udfordringer.
Nye teknologier
Finans Danmark er positivt indstillet over for EU-kommissionens generelle ambitioner om at styrke anvendelse af nye digitale teknologier samt at styrke teknologianvendelsen hos SMV’er, scale-ups og start-ups. I forhold til udviklingen og udbredelsen af kunstig intelligens er det vigtigt, at man på EU-niveau får etableret
en balanceret tilgang til kunstig intelligens. På den ene side skal borgernes bekymringer i forhold til fx misbrug of personlige data og manglende viden og gennemsigtighed i forhold til konkrete løsninger tilgodeses. På den anden side skal
der fastlægges nogle rammer, som fortsat vil give plads til innovation og udvikling til gavn for den overordnede ambition om, at EU opnår en førende position
inden for kunstig intelligens.
Med venlig hilsen
Mette Stürup
Direkte: +27152020
Mail: ms@fida
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