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Projekt rezolucji Poprawka 

(xv) naleŜy zagwarantować moŜliwość 

stosowania umów międzynarodowych, by 

połoŜyć kres nierównemu traktowaniu 

inwestorów europejskich w USA na 

podstawie obowiązujących umów 

zawartych przez niektóre państwa 

członkowskie UE z USA; naleŜy zapewnić, 

Ŝe zagraniczni inwestorzy będą traktowani 

w sposób niedyskryminacyjny i będą mieli 

równe moŜliwości wnoszenia skarg i 

uzyskiwania odszkodowania, nie 

korzystając przy tym z większych praw niŜ 

inwestorzy krajowi; 

– naleŜy bazować na dokumencie 

koncepcyjnym przedstawionym 

komisji INTA przez komisarz Cecilię 

Malmström w dniu 7 maja oraz na 

bieŜących dyskusjach w Radzie 

ministrów ds. handlu oraz 

wykorzystać je jako podstawę 

negocjacji w sprawie nowego, 

skutecznego systemu ochrony 

inwestycji, gdyŜ zawierają one 

bardzo pozytywnie ocenione 

propozycje reform i udoskonaleń, 

– uwzględniając rozwinięte systemy 

prawne UE i USA, naleŜy zaufać 

sądom UE i państw członkowskich, 

Ŝe zapewnią skuteczną ochronę 

prawną w oparciu o zasadę 

legitymacji demokratycznej, z 

(xv) naleŜy zapewnić, Ŝe zagraniczni 

inwestorzy będą traktowani w sposób 

niedyskryminacyjny i będą mieli równe 

moŜliwości wnoszenia skarg i uzyskiwania 

odszkodowania, nie korzystając przy tym z 

większych praw niŜ inwestorzy krajowi; 

naleŜy sprzeciwić się włączeniu do TTIP 

mechanizmu rozstrzygania sporów między 

inwestorem a państwem (ISDS), poniewaŜ 

dostępne są inne moŜliwości 

egzekwowania ochrony inwestycji, np. 

krajowe mechanizmy odwoławcze; w 

perspektywie średnioterminowej 

odpowiedni do rozstrzygania sporów 

dotyczących inwestycji moŜe być 

międzynarodowy trybunał publiczny; 
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zachowaniem wydajności i 

opłacalności, 

– naleŜy zaproponować stałe 

rozwiązanie dotyczące rozstrzygania 

sporów między inwestorami a 

państwami, podlegające 

demokratycznym zasadom i 

demokratycznej kontroli, w którym 

potencjalne przypadki będą 

rozstrzygane w sposób przejrzysty 

przez publicznie mianowanych 

zawodowych sędziów, w publicznych 

procesach sądowych, i które 

obejmować będzie przynajmniej 

jeden mechanizm odwoławczy oraz 

zapewniać spójność decyzji sądów i 

poszanowanie właściwości sądów UE 

i państw członkowskich, 

– w perspektywie średnioterminowej 

najodpowiedniejszym organem 

rozstrzygania sporów dotyczących 

inwestycji moŜe być publiczny 

międzynarodowy trybunał ds. 

inwestycji; 

Or. en 

 

 


