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2014/2228(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1, letter d, punt xv 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

(xv) ervoor te zorgen dat internationale 

overeenkomsten toepassing vinden, om 

een einde te maken aan de ongelijke 

behandeling van Europese investeerders 

wegens bestaande overeenkomsten van 

afzonderlijke lidstaten; ervoor te zorgen 

dat buitenlandse investeerders op niet-

discriminerende wijze worden behandeld 

en de mogelijkheid hebben van faire 

afdoening van hun klachten, terwijl zij 

geen betere rechten genieten dan 

binnenlandse investeerders; 

 

– voort te bouwen op een ideeënschets 

die commissaris Malmström op 7 mei 

aan de commissie INTA voorlegde en 

op de lopende discussie in de Raad 

Handel en deze te gebruiken als 

onderhandelingsbasis voor een nieuw 

en effectief systeem van 

investeringsbescherming, want er zijn 

zeer welkome voorstellen bij voor 

hervorming en verbetering, 

– er vertrouwen in hebben - gezien de 

ontwikkelde rechtsstelsels in de EU 

en de VS - dat de rechterlijke 

instanties van de EU, van de lidstaten 

en van de VS effectieve 

rechtsbescherming zullen bieden, op 

grond van het beginsel van 

(xv) ervoor te zorgen dat buitenlandse 

investeerders op niet-discriminerende wijze 

worden behandeld maar ook geen betere 

rechten genieten dan binnenlandse 

investeerders, en het ISDS-mechanisme te 

vervangen door een nieuw stelsel voor de 

afdoening van geschillen tussen 

investeerders en staten dat onderworpen is 

aan democratische beginselen en toetsing, 

waarbij potentiële geschillen op 

transparante wijze worden behandeld door 

van overheidswege benoemde 

beroepsrechters in openbare zittingen, in 

een hoger-beroepsinstantie is voorzien, 

gezorgd is voor consistentie in de 

uitspraken, de rechtsmacht van de rechters 

van de EU en van de lidstaten wordt 

gerespecteerd en particuliere belangen 

doelstellingen van overheidsbeleid niet 

kunnen ondermijnen; 
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democratische legitimiteit, en wel op 

een efficiënte en economische 

manier, 

– een duurzame oplossing voor te 

stellen voor de afdoening van 

geschillen tussen investeerders en 

staten die onderworpen is aan 

democratische beginselen en toetsing, 

waarbij potentiële geschillen op 

transparante wijze worden behandeld 

door van overheidswege benoemde 

beroepsrechters in openbare zittingen, 

waarbij in een hoger-beroepsinstantie 

is voorzien, waarbij gezorgd is voor 

consistentie in de uitspraken en 

waarbij de rechtsmacht van de rechters 

van de EU en van de lidstaten wordt 

gerespecteerd, 

– op de middellange termijn zou een 

openbaar internationaal Gerechtshof 

wellicht het meest geschikte 

instrument zijn om geschillen over 

investeringen te behandelen; 

 

Or. en 

 

 


