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34. palub komisjonil koostada ELi 
parimate tavade suunised andme-eetika 
kohta, mida ettevõtjad saavad oma 
ärimudelite suhtes kohaldada; rõhutab, et 
selline andme-eetika täiendaks 
andmekaitse eeskirju ning suurendaks 
tarbijate ohutust ja usaldust; teeb 
ettepaneku, et andme-eetikat käsitlevad 
ELi suunised sisaldaksid peamiste 
põhimõtetena järgmist:
a) läbipaistvus
– tarbijat teavitatakse täielikult ja ta saab 
kontrollida, milliseid andmeid kasutatakse 
ja kas need andmed on täpsed;
– läbipaistvus küsimuses, kas äriühing 
jagab andmeid riigiasutuste või 
äripartneritega;
b) andmeohutus
– tarbijad peavad saama kindlad olla, et 
andmeid säilitatakse turvaliselt, mis 
tähendab, et esmatähtsaks tuleb pidada 
üldist koostööd andmeohutuse valdkonnas;

– klausel selle kohta, et andmeid ei müüda 
kolmandatele isikutele;

34. väljendab heameelt komisjoni 19. 
veebruaril 2020. aastal esitatud Euroopa 
andmestrateegia üle, mille eesmärk on 
tõhustada andmete kasutamist, mis 
vastaks nii tarbijate kui ka ettevõtjate 
huvidele; toetab komisjoni kavatsust võtta 
vastu õigusaktid andmete kasutamise ja 
neile juurdepääsu kohta; rõhutab, kui 
oluline on kaitsta tarbijate isikuandmeid 
ja seda, kuidas neid jagatakse, et 
suurendada tarbijate ohutust ja usaldust; 
rõhutab, et tarbijad peavad saama kindlad 
olla, et nende andmeid säilitatakse 
turvaliselt, ja et esmatähtsaks tuleb pidada 
üldist koostööd andmeohutuse valdkonnas; 
rõhutab, et strateegia põhielementide 
hulka peaks kuuluma ka klausel selle 
kohta, et isikuandmeid ei müüda 
kolmandatele isikutele ilma asjaomase 
andmesubjekti nõusolekuta;
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60. kutsub lisaks komisjoni üles 
järgima Ühendkuningriigi konkurentsi- ja 
turuameti eeskuju ning põhjalikult uurima 
ja välja pakkuma täiendavaid meetmeid, et 
tegeleda suurimaid börsil noteeritud 
äriühinguid auditeeriva nelja suure 
raamatupidamisettevõtte (nn suure neliku) 
peaaegu monopoolse seisundiga; rõhutab 
sellega seoses, et Ühendkuningriigi 
konkurentsi- ja turuamet soovitab 
eraldada audit konsultatsiooniteenustest 
ning muuta kohustuslikuks ühised 
auditid, et võimaldada suurde nelikusse 
mittekuuluvatel ettevõtetel arendada välja 
suutlikkus, mida on vaja suurimate 
ettevõtete auditeerimiseks;

60. kutsub lisaks komisjoni üles 
järgima Ühendkuningriigi konkurentsi- ja 
turuameti eeskuju ning põhjalikult uurima 
ja välja pakkuma täiendavaid meetmeid, 
näiteks auditi eraldamine 
konsulteerimisteenustest, et tegeleda 
suurimaid börsil noteeritud äriühinguid 
auditeeriva nelja suure 
raamatupidamisettevõtte (nn suure neliku) 
peaaegu monopoolse seisundiga;
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– võttes arvesse Prantsusmaa, 
Saksamaa, Itaalia ja Poola majandus- ja 
rahandusministrite 4. veebruari 2020. aasta 
kirja volinik Margrethe Vestagerile,

– võttes arvesse Prantsusmaa, 
Saksamaa, Itaalia ja Poola majandus- ja 
rahandusministrite 4. veebruari 2020. aasta 
kirja volinik Margrethe Vestagerile ning 
Austria, Tšehhi, Eesti, Soome, Läti, 
Leedu, Luksemburgi, Malta, 
Madalmaade, Poola, Portugali, Slovakkia, 
Sloveenia, Hispaania ja Rootsi ühist 
panust, mis koostati 2020. aasta märtsi 
Euroopa Ülemkogu kohtumise 
ettevalmistamiseks,
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