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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(xv) at sikre, at internationale aftaler 

finder anvendelse og at der sættes en 

stopper for den ulige behandling af 

europæiske investorer i USA som følge af 

gældende aftaler med de enkelte 

medlemsstater; at sikre, at udenlandske 

investorer behandles på en 

ikkediskriminerende måde og får lige 

muligheder for anke og få medhold uden 

at få større rettigheder end indenlandske 

investorer: 

–  at bygge videre på det 

konceptdokument, som 

kommissionsmedlem Cecilia 

Malmström fremlagde i Udvalget om 

International Handel den 7. maj 

2015, og på de igangværende 

forhandlinger i Rådet 

(handelsanliggender) og anvende 

dem som grundlag for 

forhandlingerne om et nyt og 

effektivt system for 

investorbeskyttelse, da de indeholder 

yderst velkomne forslag til reform og 

forbedring; 

– at tage hensyn til EU's og USA's 

veludviklede retssystemer og have 

tillid til, at domstolene i EU, 

medlemsstaterne og USA vil sikre 

tilstrækkelig juridisk beskyttelse ud 

fra princippet om demokratisk 

(xv) at sikre, at udenlandske investorer 

behandles på en ikkediskriminerende måde 

uden at få større rettigheder end 

indenlandske investorer, og at erstatte 

ISDS-ordningen med en ny ordning for 

tvistbilæggelse mellem investorer og stater, 

som er underlagt de demokratiske 

principper og demokratisk kontrol, hvor 

eventuelle sager behandles på en 

gennemskuelig måde af offentligt 

udpegede uafhængige professionelle 

dommere under offentlige høringer, og 

som omfatter en appelordning, hvor der 

sikres konsekvens i domstolsafgørelserne, 

EU's og medlemsstaternes domstoles 

jurisdiktion respekteres, og hvor private 

interesser ikke kan undergrave mål for 

offentlige politikker; 
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legitimitet på en effektiv og 

omkostningseffektiv måde; 

– at foreslå en fast 

tvistbilæggelsesordning mellem 

investorer og stater, som er underlagt 

de demokratiske principper og 

demokratisk kontrol, hvor eventuelle 

sager behandles på en gennemskuelig 

måde af offentligt udpegede 

uafhængige professionelle dommere 

under offentlige høringer, og som 

omfatter en appelordning, hvor der 

sikres konsekvens i 

domstolsafgørelserne, og EU's og 

medlemsstaternes domstoles 

jurisdiktion respekteres; 

– at overveje, om en offentlig 

international investeringsdomstol på 

mellemlang sigt ville være det mest 

hensigtsmæssige 

tvistbilæggelsesinstrument i 

forbindelse med investeringer; 

 

Or. en 

 

 


