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Predlog spremembe 5
Stéphanie Yon-Courtin
v imenu skupine Renew

Poročilo A9-0022/2020
Stéphanie Yon-Courtin
Letno poročilo o politiki konkurence EU
(2019/2131(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva Komisijo, naj pripravi 
smernice EU za dobro prakso v zvezi 
etičnim ravnanjem pri obdelavi podatkov, 
ki jih bodo lahko podjetja upoštevala pri 
oblikovanju svojih poslovnih modelov; 
poudarja, da bi takšno etično ravnanje 
dopolnjevalo pravila o varstvu podatkov 
ter okrepilo varnost in zaupanje 
potrošnikov; predlaga, naj te smernice EU 
o etičnem ravnanju pri obdelavi podatkov 
vključujejo naslednja ključna načela:
a) preglednost
– potrošnik je v celoti obveščen in 
sonadzoruje, kateri podatki se uporabljajo 
in ali so ti podatki točni;
– preglednost glede tega, ali podjetje deli 
podatke z javnimi organi ali poslovnimi 
partnerji;
b) varnost podatkov
– potrošnikom je treba zagotoviti, da so 
shranjeni podatki varni, kar pomeni, da 
mora imeti prednost sodelovanje pri 
varstvu podatkov na vseh področjih;
– klavzula o neprodaji podatkov tretjim 
osebam;

34. pozdravlja evropsko strategijo za 
podatke, ki jo je Komisija 
predstavila 19. februarja 2020 in katere 
namen je izboljšati uporabo podatkov na 
način, ki bo koristil potrošnikom in 
podjetjem; podpira, da namerava 
Komisija sprejeti zakonodajo o uporabi 
podatkov in dostopu do njih; poudarja, 
kako pomembno je varovati osebne 
podatke potrošnikov in način, kako se 
izmenjujejo, da bi povečali varnost in 
zaupanje potrošnikov; poudarja, da je 
treba potrošnikom zagotoviti, da bodo 
njihovi podatki varni, in da mora zato biti 
sodelovanje na vseh področjih varnosti 
podatkov prednostna naloga; poudarja, da 
bi morala biti tudi klavzula o neprodaji 
osebnih podatkov tretjim osebam brez 
privolitve zadevnega posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, 
ključni element strategije;
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Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. poziva jo tudi, naj sledi zgledu 
organa Združenega kraljestva za 
konkurenco in trge in temeljito preuči 
tako rekoč monopolni položaj „velikih 
štirih“ računovodskih podjetij, ki 
opravljajo revizije družb, ki kotirajo na 
borzi, ter naj predlaga dodatne ukrepe, s 
katerimi bi ga obravnavali; v zvezi s tem 
izpostavlja priporočila organa Združenega 
kraljestva za konkurenco in trge, naj se 
revizijske storitve ločijo od storitev 
svetovanja ter naj se vzpostavi obvezna 
„skupna revizija“, da bi podjetjem, ki ne 
sodijo med velike štiri, omogočili razvoj 
zmogljivosti za revizijo največjih družb;

60. poziva jo tudi, naj temeljito preuči 
tako rekoč monopolni položaj „velikih 
štirih“ računovodskih podjetij, ki 
opravljajo revizije največjih družb, ki 
kotirajo na borzi, in v zvezi s tem predlaga 
dodatne ukrepe, na primer da se revizijske 
storitve ločijo od storitev svetovanja;
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju pisma, ki so ga 4. 
februarja 2020 ministri za gospodarstvo in 
finančne zadeve Francije, Nemčije, Italije 
in Poljske poslali komisarki Margrethe 
Vestager,

– ob upoštevanju pisma, ki so ga 4. 
februarja 2020 ministri za gospodarstvo in 
finančne zadeve Francije, Nemčije, Italije 
in Poljske poslali komisarki Margrethe 
Vestager, ter skupnega prispevka Avstrije, 
Češke, Estonije, Finske, Latvije, Litve, 
Luksemburga, Malte, Nizozemske, 
Poljske, Portugalske, Slovaške, Slovenije, 
Španije in Švedske kot priprava na bližnje 
zasedanje Evropskega sveta, ki bo 
potekalo marca 2020;

Or. en


