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Доклад A8-0267/2017 

Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес 

Модернизиране на търговския стълб на споразумението за асоцииране между 

Европейския съюз и Чили 

2017/2057(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 – буква у 

 

Предложение за резолюция Изменение 

у) да постигнат напредък по 

необходимата международна 

реформа на режима за уреждане на 

спорове; да поискат от всички страни 

да се ангажират с приоритетното 

използване на компетентни съдилища 

и да заменят уреждането на спорове 

между инвеститор и държава (УСИД) с 

публична съдебна система в областта на 

инвестициите, с механизъм за 

обжалване, строги правила за 

конфликтите на интереси и 

приложим кодекс за поведение;  да 

вземат предвид задълженията на 

инвеститорите и да запазят правото 

на регулиране с оглед постигане на 

легитимните цели на обществената 

политика, например целите, свързани 

със здравеопазването и 

водоснабдяването, както и закрилата на 

труда и опазването на околната среда; 

да положат усилия за 

предотвратяването на 

неоснователни искове и да включат 

всички демократични процесуални 

гаранции, като например правото на 

недискриминационен достъп до 

правосъдие (със специално внимание 

у) да разглеждат като ненужно 

включването на какъвто и да било 

механизъм за уреждане на спорове, 

като например уреждането на спорове 

между инвеститор и държава (УСИД) 

или съдебна система в областта на 

инвестициите, което би могло да 

окаже отрицателно въздействие не 

само върху правото на регулиране с 

оглед постигане на легитимните цели на 

обществената политика, например 

целите, свързани със здравеопазването и 

водоснабдяването, както и закрилата на 

труда и опазването на околната среда, 

но и върху правото на 

недискриминационен достъп до 

правосъдие; 
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към МСП), независимост на 

съдебната система, прозрачност и 

отчетност, като същевременно се 

работи за създаването на 

многостранен инвестиционен съд;  

Or. en 

 

 


