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Изменение  27 

Джуд Къртън-Дарлинг, Яник Жадо, Клод Ролен, Тициана Бегин, Хелмут Шолц и 

други 

 

Доклад A8-0175/2015 

Бернд Ланге 

Преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ) 

2014/2228(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква г – подточка xv 

 

Предложение за резолюция Изменение 

xv) да гарантира приложимостта на 

международните споразумения, за да 

се сложи край на неравното 

третиране на европейските 

инвеститори в САЩ въз основа на 

съществуващите споразумения на 

държавите членки; да гарантира, че 

чуждестранните инвеститори са 

третирани по недискриминационен 

начин и имат равни възможности да 

търсят и да получат обезщетение за 

понесени щети, като същевременно не 

се ползват с по-големи права от 

местните инвеститори; 

– да се основава на 

концептуалния документ, представен 

неотдавна от члена на Европейската 

комисия Малмстрьом на комисията 

по международна търговия на 7 май, и 

текущото обсъждане в Съвета на 

министрите на търговията и да ги 

използват като основа за преговори за 

нова и ефективна система за защита 

на инвестициите, тъй като те 

предоставят желани предложения за 

реформиране и подобряване, 

– като има предвид развитите 

правни системи на ЕС и САЩ, да 

гласува доверие на съдилищата на ЕС, 

съдилищата на държавите членки и 

xv) да гарантира, че чуждестранните 

инвеститори са третирани по 

недискриминационен начин и имат 

равни възможности да търсят и да 

получат обезщетение за понесени щети, 

като същевременно не се ползват с по-

големи права от местните инвеститори; 

да се противопостави на 

включването на уреждането на 

спорове между инвеститор и държава 

в ТПТИ, тъй като съществуват други 

възможности за гарантиране на 

защита на инвестициите, като 

например вътрешни средства за 

правна защита; 
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съдилищата на Съединените щати да 

предоставят ефективна правна 

защита, основана на принципа на 

демократичната легитимност, по 

ефикасен и ефективен от гледна 

точка на разходите начин, 

– да предложи постоянно 

решение за уреждане на споровете 

между инвеститори и държави, 

което да подлежи на демократични 

принципи и контрол, като 

потенциалните случаи се третират 

по прозрачен начин чрез обществено 

назначени, независими професионални 

съдии в рамките на публични 

изслушвания, и да включва механизъм 

за обжалване, при който се гарантира 

последователност на съдебните 

решения и се зачита 

компетентността на съдилищата на 

ЕС и на държавите членки, 

– в средносрочен план най-

подходящото средство за разрешаване 

на инвестиционни спорове би могло да 

бъде Международен инвестиционен 

съд; 

Or. en 

 

 


