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Rådgiveren i den lokale sparekasse, it-arkitek-

ten bag de digitale løsninger og dealeren i storfi-

lialen hører alle til i Finansforbundet, som er fag-

forening for omtrent 55.000 ansatte i den finan-

sielle verden. Vi forbinder mennesker på tværs 

af fag, teknologier og grænser, og i alle hense-

ender tror vi på fællesskabet. Det gælder også 

det europæiske, selv om det ikke altid er perfekt. 

Internationalisering præger dagligdagen for næ-

sten alle Finansforbundets medlemmer, og vi me-

ner, at Danmark som en lille, åben økonomi bedst 

gør sig gældende i internationale og europæi-

ske spørgsmål ved at påvirke EU indefra. Vi skal 

aktivt og konstruktivt præge fællesskabets ret-

ning, samtidig med at vi værner om det helt sær-

lige danske. Ikke mindst når det kommer til lov-

givning, der er central for vores hverdag.

I Finansforbundet opfordrer vi alle uanset hold-

ning til at gå til stemmeurnerne den 26. maj. Val-

get til Europa-Parlamentet er vigtigt, og der er 

store spørgsmål på spil. 

Her kan du som vælger, politiker eller alminde-

ligt interesseret læse om Finansforbundets hold-

ninger og forslag til fem forskellige sager med 

EU-politisk snit. 

God læselyst!

FEM EU-INDSPARK



Det danske arbejdsmarked er kendeteg-

net ved en aftalemodel, hvor arbejdsgi-

vere og lønmodtagere når frem til fælles 

løsninger for løn- og arbejdsvilkår. 

Den danske model virker. Andre lande 

kaster misundelige blikke efter det flek-

sible danske arbejdsmarked, og i 120 år 

har modellen været afgørende for vækst, 

produktivitet og stabilitet i Danmark. Det 

samme har trepartsforhandlingerne mellem re-

geringen og arbejdsmarkedets parter. Til sam-

men skaber elementerne sammenhæng i er-

hvervs- og beskæftigelsespolitikkerne og styr-

ker landets konkurrenceevne. 

Den voksende økonomiske styring fra EU bety-

der desværre også et pres på den unikke dan-

ske model. Det sker blandt andet gennem krav 

til omkostningsudvikling, indirekte indgreb i løn-

dannelsen og tilnærmelser om EU-lovgivning på 

arbejdsmarkedsområdet.

Indtil videre hedder det sig, at retningslinjer fra 

EU ikke kan stille sig i vejen for kollektive over-

enskomstforhandlinger, men det giver desværre 

ingen garantier for, at den danske model uhin-

dret kan forsætte sit virke. Og den er helt afgø-

rende at værne om.

Derfor foreslår vi konkret, at:

•  den danske model skal fremhæves og 
anerkendes i forhold til EU-reguleringen

•  EU-myndigheder skal afskæres fra at 
diktere ethvert indhold i kollektive aftaler

LAD DEN DANSKE 
MODEL LEVE
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Medarbejdere, der blot gør deres 

pligt ved at underrette om mistæn-

kelige betalinger efter hvidvaskreg-

lerne, har krav på beskyttelse. Det 

samme har de whistleblowere, som 

advarer om ulovligheder og proble-

matisk adfærd internt i deres virk-

somheder.

Såvel hvidvask som whistleblowing 

står med rette højt på den europæiske dagsor-

den. Medarbejderbeskyttelsen bliver styrket i 

det kommende femte hvidvaskdirektiv, hvor med-

lemslandenes myndigheder skal beskytte per-

soner, der bliver udsat for trusler og hævnakter. 

Samtidig er landene forpligtet til at hjælpe med 

beskyttelse – også hvis den enkelte medarbejder 

mister sit job som følge af whistleblowing om ar-

bejdsgiverens mangelfulde hvidvaskberedskab. 

EU-Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamen-

tet har også vedtaget et direktiv om en gene-

rel whistleblower-ordning, som dækker over en 

bred kam af områder. Her består et nyt tiltag af 

omvendt bevisbyrde til fordel for whistleblowe-

ren. For nuværende opererer de danske regler 

på finansområdet ikke med omvendt bevisbyrde. 

Desuden opfordrer de nye EU-regler udtrykke-

ligt til, at landene går ud over mindstekravene.

Derfor foreslår vi konkret, at:

•  Danmark hurtigst muligt indfører de nye 
EU-regler på whistleblower- og hvid- 
vaskområdet

•  reglerne i en dansk kontekst suppleres 
med øget identitetsbeskyttelse og høj-
ere erstatninger, hvis en whistleblower 
bliver chikaneret eller afskediget

BESKYT  
MEDARBEJDERE,  
DER ADVARER I TIDE
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Det nye betalingsservicedirektiv 

er både teknisk og kompliceret, 

men det har betydning for os alle 

og vores personlige data. Direkti-

vet forpligter bankerne til at give 

såkaldte tredjepartsudbydere ad-

gang til kunders betalingskonti. 

Det betyder, at finansielle tjene-

ster dermed kan bygges oven på 

bankernes data- og infrastruktur, 

så kunderne for eksempel kan betale regninger, 

overføre penge og analysere forbrug gennem 

fintech-virksomheders tjenesteydelser sam-

tidig med, at deres penge står på en alminde-

lig bankkonto. 

Det kan være rigtig smart, men som bankkunde 

kan det være svært at gennemskue, hvad det 

indebærer at give udenforstående adgang til 

private kontooplysninger. Bedre information er 

afgørende, og de finansansatte skal kunne yde 

rådgivning om konsekvenserne af at acceptere 

tredjemands brug af persondata.

Konkurrencen på området er i høj grad interna-

tional. Derfor er det vigtigt at sikre lige konkur-

rencevilkår mellem danske og udenlandske ak-

tører, og det er afgørende, at alle typer virksom-

heder reguleres på samme måde.

Generelt vinder begreber som kunstig intelli-

gens, mobile applikationer, blockchain, cloud 

computing og big data-analyse indpas i mange 

moderne finansvirksomheder. Det giver både 

muligheder, men også udfordringer, som kræ-

ver fokus og store ambitioner indenfor dataetik 

– hvilket i øvrigt kan blive en europæisk konkur-

rencefordel i en global, digital verden.  

Derfor foreslår vi konkret, at:

•  der skal sikres lige konkurrencevilkår 
uanset nationalitet og teknologi

•  forbrugerne skal sikres ordentlige og  
tilstrækkelige informationer f.eks. gen-
nem en mærkningsordning, der klart  
viser, om udbyderen opererer inden for 
EU og dermed er EU-reguleret

• �finanssektoransattes�kompetencer� 
indenfor dataetik og håndtering af  
dilemmaer skal styrkes
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PAS GODT PÅ VORES 
DATA



EU’s handlingsplan for bæredyg-

tig finansiering er et skridt i den rig-

tige retning, men bæredygtighed 

handler om meget mere end at gøre 

grønne investeringer profitable. 

En bæredygtig finanssektor handler 

også om sektorens grundlæggende 

rolle i samfundet: Alle EU-borgere 

skal have adgang til finansielle ydel-

ser og finansiel rådgivning – og finansansatte 

skal have ret til at yde den rådgivning, der er nød-

vendig. 

Finanssektoren spiller en central rolle i den finan-

sielle infrastruktur, men skal også understøtte 

lokal vækst og erhvervsliv gennem lokal tilste-

deværelse, hjælpe med at skabe finansiel for-

ståelse blandt EU-borgere, styrke de digitale 

færdigheder og støtte opbygningen af en tids-

svarende IT-infrastruktur i EU.
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STYRK ET  
BÆREDYGTIGT  
FINANSIELT OMRÅDE

Derfor foreslår vi konkret, at:

•  forfølge en ambition om, at alle EU-bor-
gere�skal�have�adgang�til�finansiel�råd-
givning 

•  arbejde for, at miljø (E), sociale hensyn 
(S) og god selskabsledelse (G) vægtes 
lige�højt�i�finansielle�virksomheder

•  sikre at de sociale hensyn i ESG omfat-
ter grundlæggende arbejdstagerrettig-
heder som f.eks. retten til at danne fag-
foreninger og indgå kollektive overens-
komster 

•  sikre en stærk europæisk social dialog 
for at undgå løndumping og konkurrence 
på�sociale�vilkår�i�en�tværnational�finan-
siel sektor



Der er arbejdspladser, konkurrence-

dygtige finansielle løsninger til forbru-

gerne og digital nytænkning i finan-

siel teknologi. Et stærkt og spirende 

fintech-miljø er godt undervejs i Dan-

mark og har et enormt potentiale – 

og EU bør på samme måde være i 

front, når det gælder om at skabe et 

stærkt, europæisk iværksættermiljø. 

Ikke mindst inden for fintech.

Et europæisk fintech-miljø skal være baseret på 

et stærkt offentligt-privat samarbejde på tværs 

af aktører for at skabe holdbare innovative løs-

ninger. Her kan EU-Kommissionen lære af den 

danske fintech-sektor, der er skabt i et bredt sam-

arbejde mellem offentlige myndigheder, banker, 

finansielle organisationer, iværksættere og Fi-

nansforbundet.

Derfor foreslår vi konkret, at:

•  videreudvikle det europæiske FinTech 
Lab, hvor myndigheder, eksperter og 
brancheaktører kan eksperimentere og 
diskutere gældende regler og mulig- 
heder for forbedring

•  reguleringen skal følge med den teknolo-
giske�udvikling�på�det�finansielle�område,�
så der både sikres innovation og ens kon-
kurrencevilkår til fordel for forbrugerne
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SKAB BEDRE 
FORHOLD FOR 
IVÆRKSÆTTERE



HVIS DU VIL VIDE MERE OM FINANSFORBUNDET,  
SÅ BESØG FINANSFORBUNDET.DK


