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Предложение за резолюция

Изменение

10.
подкрепя по-нататъшното
задълбочаване на търговските и
инвестиционните отношения между ЕС
и Корея, по-специално посветената на
инвестициите глава от Споразумението;
очаква трудностите, свързани с главата
относно търговията и устойчивото
развитие да бъдат разрешени преди
преговорите по главата за инвестициите;
подкрепя ангажимента на страните по
Споразумението за създаване на понататъшен икономически растеж и
устойчиво развитие в полза на
гражданите на ЕС и Корея; призовава
Комисията и правителството на
Република Корея да не използват
стария метод за уреждане на спорове
между инвеститор и държава
(УСИД) в случай на преговори по
главата за инвестициите, а вместо
това да се основат на предложената
от Комисията нова система от
инвестиционни съдилища, и призовава
Комисията в дългосрочен план да
разработи многостранна
инвестиционна съдебна система,
която би могла да замени всички
механизми за разрешаване на
инвестиционни спорове в
настоящите и бъдещите ССТ;

10.
подкрепя по-нататъшното
задълбочаване на търговските и
инвестиционните отношения между ЕС
и Корея, по-специално посветената на
инвестициите глава от Споразумението;
очаква трудностите, свързани с главата
относно търговията и устойчивото
развитие да бъдат разрешени преди
преговорите по главата за инвестициите;
подкрепя ангажимента на страните по
Споразумението за създаване на понататъшен икономически растеж и
устойчиво развитие в полза на
гражданите на ЕС и Корея;
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Предложение за резолюция
11.
подчертава, че е важно да се
укрепи допълнително
международното сътрудничество в
многостранната и регионалната
международна рамка, в контекста на
СТО, например във връзка с
преговорите по споразумението за
екологичните стоки (EGA) и по
споразумението за търговията с
услуги (TiSA);
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