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6.2.2019 A8-0049/2

Τροπολογία 2
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0049/2019
David Martin
Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της 
Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
(2018/0095M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και 
η Σινγκαπούρη μοιράζονται τις ίδιες 
θεμελιώδεις αξίες, αξίες όπως είναι η 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, 
καθώς και μια ισχυρή δέσμευση υπέρ του 
βασισμένου σε κανόνες εμπόριο εντός 
πολυμερούς εμπορικού συστήματος·

Α. απορρίπτοντας τη συμφωνία 
προστασίας των επενδύσεων και το 
Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων 
μεταξύ της Σινγκαπούρης και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/3

Τροπολογία 3
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0049/2019
David Martin
Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της 
Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
(2018/0095M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Σινγκαπούρη αποτελεί μακράν τον 
σημαντικότερο εταίρο της ΕΕ στην 
περιοχή, δεδομένου ότι εμπλέκεται σχεδόν 
στο ένα τρίτο των συναλλαγών σε αγαθά 
και υπηρεσίες μεταξύ ΕΕ και ASEAN και 
περίπου στα δύο τρίτα των επενδύσεων 
μεταξύ των δύο περιφερειών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι περισσότερες από 10 000 
ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν τα 
περιφερειακά γραφεία τους στη 
Σινγκαπούρη και λειτουργούν υπό 
απολύτως φυσιολογικές συνθήκες, σε 
πλαίσιο ασφάλειας δικαίου· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Σινγκαπούρη αποτελεί μακράν τον 
σημαντικότερο εταίρο της ΕΕ στην 
περιοχή, δεδομένου ότι εμπλέκεται σχεδόν 
στο ένα τρίτο των συναλλαγών σε αγαθά 
και υπηρεσίες μεταξύ ΕΕ και ASEAN και 
περίπου στα δύο τρίτα των επενδύσεων 
μεταξύ των δύο περιφερειών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι περισσότερες από 10 000 
ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν τα 
περιφερειακά γραφεία τους ή τα 
γραμματοκιβώτιά τους στη Σινγκαπούρη 
και λειτουργούν υπό απολύτως 
φυσιολογικές συνθήκες, σε πλαίσιο 
ασφάλειας δικαίου·
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6.2.2019 A8-0049/4

Τροπολογία 4
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0049/2019
David Martin
Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της 
Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
(2018/0095M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αναπτυγμένες οικονομίες με εύρυθμα 
δικαστικά συστήματα καθιστούν λιγότερο 
σημαντική την ανάγκη για μηχανισμούς 
επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και 
κράτους, μολονότι οι μηχανισμοί αυτοί 
επιτυγχάνουν ενδεχομένως ταχύτερη 
επίλυση των διαφορών· λαμβάνοντας 
εντούτοις υπόψη ότι η σύσταση ενός 
ανεξάρτητου πολυμερούς επενδυτικού 
δικαστηρίου μπορεί να ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη στο σύστημα και την 
ασφάλεια δικαίου·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αναπτυγμένες οικονομίες με εύρυθμα 
δικαστικά συστήματα καθιστούν περιττή 
την ανάγκη για επίλυση διαφορών μεταξύ 
επενδυτών και κράτους· λαμβάνοντας, 
επιπλέον, υπόψη ότι ο μηχανισμός 
επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών-
κράτους (ISDS), ακόμη κι αν 
μετονομαστεί σε «Σύστημα Επενδυτικών 
Δικαστηρίων» (ICS), παρακάμπτει τα 
εθνικά δικαστήρια και οδηγεί σε μη 
ισορροπημένες αποφάσεις που ευνοούν 
ειδικά συμφέροντα και σε 
οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας·
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6.2.2019 A8-0049/5

Τροπολογία 5
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0049/2019
David Martin
Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της 
Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
(2018/0095M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέρη 
δεσμεύτηκαν να επιδιώξουν τη σύσταση 
πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου, 
πρωτοβουλία που υποστηρίζεται ένθερμα 
από το Κοινοβούλιο·

διαγράφεται
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6.2.2019 A8-0049/6

Τροπολογία 6
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0049/2019
David Martin
Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της 
Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
(2018/0095M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη νέα προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την 
προστασία των επενδύσεων και τον 
μηχανισμό επιβολής της (ICS), προς 
αντικατάσταση τόσο του αμφιλεγόμενου 
μηχανισμού επίλυσης διαφορών μεταξύ 
επενδυτών-κράτους (ISDS), επιλύοντας 
ταυτόχρονα ορισμένες από τις αδυναμίες 
του, όσο και των επιμέρους προσεγγίσεων 
που ακολουθούν τα κράτη μέλη της ΕΕ 
στις υφιστάμενες διμερείς επενδυτικές 
συμφωνίες (ΔΕΣ)·

1. επισημαίνει τη νέα προσέγγιση της 
ΕΕ όσον αφορά την προστασία των 
επενδύσεων και τον μηχανισμό επιβολής 
της (ICS), προς αντικατάσταση τόσο του 
αμφιλεγόμενου μηχανισμού επίλυσης 
διαφορών μεταξύ επενδυτών-κράτους 
(ISDS), όσο και των επιμέρους 
προσεγγίσεων που ακολουθούν τα κράτη 
μέλη της ΕΕ στις υφιστάμενες διμερείς 
επενδυτικές συμφωνίες (ΔΕΣ)· επισημαίνει 
ότι αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι ο 
μηχανισμός ICS δεν θα επιφέρει αλλαγές 
στα εξαιρετικά εκτεταμένα δικαιώματα 
που παρέχονται στους ξένους επενδυτές 
με τις ισχύουσες επενδυτικές συμφωνίες·
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6.2.2019 A8-0049/7

Τροπολογία 7
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0049/2019
David Martin
Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της 
Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
(2018/0095M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ουσιώδες το ότι η συμφωνία 
θα εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο 
προστασίας των επενδύσεων και 
ασφάλεια δικαίου και παράλληλα θα 
διαφυλάξει το δικαίωμα των μερών να 
θεσπίζουν ρυθμίσεις και να επιδιώκουν 
θεμιτούς για αμφότερες τις πλευρές 
στόχους δημόσιας πολιτικής, όπως η 
δημόσια υγεία και η προστασία του 
περιβάλλοντος· τονίζει ότι εάν ένα μέρος 
θεσπίζει ρυθμίσεις τέτοιες ώστε να 
επηρεάζεται αρνητικά μια επένδυση ή εάν 
παρεμβάλλεται στις προσδοκίες των 
επενδυτών όσον αφορά τα κέρδη, κάτι 
τέτοιο από μόνο του δεν ισοδυναμεί με 
παραβίαση των προτύπων προστασίας των 
επενδύσεων και, ως εκ τούτου, δεν 
απαιτείται καμία αποζημίωση· επισημαίνει 
ότι η συμφωνία δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να περιορίζει την αυτονομία 
των κοινωνικών εταίρων και τα 
συνδικαλιστικά δικαιώματα·

2. θεωρεί ουσιώδες το ότι η συμφωνία 
θα διαφυλάξει το δικαίωμα των μερών να 
θεσπίζουν ρυθμίσεις και να επιδιώκουν 
θεμιτούς για αμφότερες τις πλευρές 
στόχους δημόσιας πολιτικής, όπως είναι, 
μεταξύ άλλων, η δημόσια υγεία και η 
προστασία του περιβάλλοντος· τονίζει ότι 
εάν ένα μέρος θεσπίζει ρυθμίσεις τέτοιες 
ώστε να επηρεάζεται αρνητικά μια 
επένδυση ή εάν παρεμβάλλεται στις 
προσδοκίες των επενδυτών όσον αφορά τα 
κέρδη, κάτι τέτοιο από μόνο του δεν 
ισοδυναμεί με παραβίαση των προτύπων 
προστασίας των επενδύσεων και, ως εκ 
τούτου, δεν απαιτείται καμία αποζημίωση· 
επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να περιορίζει την 
αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και τα 
συνδικαλιστικά δικαιώματα·
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6.2.2019 A8-0049/8

Τροπολογία 8
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0049/2019
David Martin
Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της 
Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
(2018/0095M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 2α. επισημαίνει ότι δεν προβλέπονται 
διασφαλίσεις που να εμποδίζουν το 
συγκεκριμένο σύστημα ICS να οδηγήσει 
σε ρυθμιστικό πάγωμα μέσω της χρήσης 
υποθέσεων ICS εν είδει απειλής κατά 
κυβερνήσεων, προκειμένου να 
αποφευχθεί η εκπόνηση ή η θέσπιση 
ανεπιθύμητης νομοθεσίας·

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/9

Τροπολογία 9
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0049/2019
David Martin
Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της 
Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
(2018/0095M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι το ICS προβλέπει 
τη σύσταση διαρκούς επενδυτικού 
πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου 
δικαστηρίου, των οποίων τα μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν προσόντα ανάλογα με 
εκείνα των δικαστών του Διεθνούς 
Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της 
εμπειρογνωμοσύνης στο δημόσιο διεθνές 
δίκαιο και όχι μόνο στο εμπορικό δίκαιο, 
και θα πρέπει να πληρούν αυστηρούς 
κανόνες ανεξαρτησίας, ακεραιότητας και 
δεοντολογικής συμπεριφοράς μέσω 
δεσμευτικού κώδικα δεοντολογίας, με 
σκοπό την πρόληψη της σύγκρουσης 
συμφερόντων·

4. υπενθυμίζει ότι το ICS προβλέπει 
τη σύσταση διαρκούς επενδυτικού 
πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου 
δικαστηρίου, των οποίων τα μέλη θα 
πρέπει να διαθέτουν προσόντα ανάλογα με 
εκείνα των δικαστών του Διεθνούς 
Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της 
εμπειρογνωμοσύνης στο δημόσιο διεθνές 
δίκαιο και όχι μόνο στο εμπορικό δίκαιο, 
και θα πρέπει, θεωρητικά, να πληρούν 
αυστηρούς κανόνες ανεξαρτησίας, 
ακεραιότητας και δεοντολογικής 
συμπεριφοράς μέσω δεσμευτικού κώδικα 
δεοντολογίας, με σκοπό την πρόληψη της 
σύγκρουσης συμφερόντων·
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6.2.2019 A8-0049/10

Τροπολογία 10
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Στέλιος Κούλογλου, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0049/2019
David Martin
Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της 
Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
(2018/0095M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 4α. υπενθυμίζει ότι η απόφαση επί του 
συστήματος επενδυτικών δικαστηρίων, 
όπως θεσπίστηκε στη CETA, εκκρεμεί 
επί του παρόντος ενώπιον του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το οποίο θα γνωμοδοτήσει σχετικά με τη 
συμβατότητα του εν λόγω συστήματος με 
τις Συνθήκες της ΕΕ και ότι, ως εκ 
τούτου, θα ήταν επί του παρόντος 
εξαιρετικά αντιπαραγωγικό να στείλει το 
ΕΚ μήνυμα σχετικά με το ICS·
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Τροπολογία 11
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0049/2019
David Martin
Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της 
Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
(2018/0095M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι 
θα εφαρμόζονται κανόνες διαφάνειας στις 
διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων, θα 
δίνονται στη δημοσιότητα τα δικόγραφα 
και οι ακροάσεις θα πραγματοποιούνται 
δημόσια· πιστεύει ότι η μεγαλύτερη 
διαφάνεια θα βοηθήσει στην εδραίωση 
της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης στο 
σύστημα· εκφράζει επίσης την 
ικανοποίησή του για την αποσαφήνιση 
όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους 
ένας επενδυτής μπορεί να ασκήσει 
προσφυγή, γεγονός που εξασφαλίζει 
επιπρόσθετη διαφάνεια και δικαιοσύνη 
κατά τη διαδικασία·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι 
θα εφαρμόζονται κανόνες διαφάνειας στις 
διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων, θα 
δίνονται στη δημοσιότητα τα δικόγραφα 
και οι ακροάσεις θα πραγματοποιούνται 
δημόσια· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή 
του για την αποσαφήνιση όσον αφορά τους 
λόγους για τους οποίους ένας επενδυτής 
μπορεί να ασκήσει προσφυγή·

Or. en


