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Amendement  1 

Klaus Buchner 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea 

2015/2059(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 
 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. is voorstander van een verdere 

verdieping van de handels- en 

investeringsbetrekkingen tussen de EU en 

Korea, in het bijzonder van het hoofdstuk 

over investeringen in de 

vrijhandelsovereenkomst; rekent erop dat 

de problemen met betrekking tot het 

hoofdstuk over handel en duurzame 

ontwikkeling worden opgelost alvorens er 

verder wordt onderhandeld over het 

investeringshoofdstuk; steunt de 

verbintenis van de partijen bij de 

overeenkomst om te werken aan verdere 

economische groei en duurzame 

ontwikkeling die ten dienste staan van de 

burgers van de EU en Korea; verzoekt de 

Commissie en de regering van de 

Republiek Korea om in het geval van 

onderhandelingen over een 

investeringshoofdstuk geen gebruik te 

maken van de oude ISDS-methode, maar 

in plaats daarvan voort te bouwen op een 

nieuw stelsel van investeringsgerechten 

als voorgesteld door de Commissie, en 

verzoekt de Commissie om op lange 

termijn een multilateraal stelsel van 

investeringsgerechten te ontwikkelen dat 

in de plaats zou kunnen komen van alle 

mechanismen voor de beslechting van 

geschillen tussen investeerders en staten 

in huidige en toekomstige 

vrijhandelsovereenkomsten; 

10. is voorstander van een verdere 

verdieping van de handels- en 

investeringsbetrekkingen tussen de EU en 

Korea, in het bijzonder van het hoofdstuk 

over investeringen in de 

vrijhandelsovereenkomst; rekent erop dat 

de problemen met betrekking tot het 

hoofdstuk over handel en duurzame 

ontwikkeling worden opgelost alvorens er 

verder wordt onderhandeld over het 

investeringshoofdstuk; steunt de 

verbintenis van de partijen bij de 

overeenkomst om te werken aan verdere 

economische groei en duurzame 

ontwikkeling die ten dienste staan van de 

burgers van de EU en Korea; 

Or. en 
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Amendement  2 

Klaus Buchner 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea 

2015/2059(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. benadrukt het belang van een 

verdere verbetering van internationale 

samenwerking in het multilaterale, 

plurilaterale en regionale internationale 

kader, in de context van de WTO, zoals 

met betrekking tot onderhandelingen over 

de overeenkomst inzake milieugoederen 

(EGA) en de overeenkomst betreffende de 

handel in diensten (TiSA); 

Schrappen 

Or. en 

 

 


