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6.2.2019 A8-0049/2

Ändringsförslag 2
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0049/2019
David Martin
Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)
(2018/0095M(NLE))

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Singapore och EU delar samma 
grundläggande värderingar, bland annat 
demokrati, rättsstatsprincipen, respekt för 
mänskliga rättigheter, kulturell och 
språklig mångfald samt ett starkt 
engagemang för regelbaserad handel 
inom ramen för det multilaterala 
handelssystemet.

A. Europaparlamentet förkastar 
investeringsskyddsavtalet och 
investeringsdomstolssystemet mellan 
Singapore och Europeiska unionen. 

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/3

Ändringsförslag 3
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0049/2019
David Martin
Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)
(2018/0095M(NLE))

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Singapore är EU:s i särklass största 
handelspartner i Sydostasien och står för 
nästan en tredjedel av handeln med varor 
och tjänster mellan EU och Asean och 
ungefär två tredjedelar av alla investeringar 
mellan de båda regionerna. Över 10 000 
europeiska företag har egna regionala 
kontor i Singapore och verkar generellt i en 
miljö med juridisk trygghet och säkerhet. 

D. Singapore är EU:s i särklass största 
handelspartner i Sydostasien och står för 
nästan en tredjedel av handeln med varor 
och tjänster mellan EU och Asean och 
ungefär två tredjedelar av alla investeringar 
mellan de båda regionerna. Över 10 000 
europeiska företag har egna regionala 
kontor eller brevlådor i Singapore och 
verkar generellt i en miljö med juridisk 
trygghet och säkerhet.

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/4

Ändringsförslag 4
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0049/2019
David Martin
Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)
(2018/0095M(NLE))

Förslag till resolution
Skäl K

Förslag till resolution Ändringsförslag

K. Utvecklade ekonomier med 
fungerande rättsväsenden gör att det inte 
är lika viktigt att införa mekanismer för 
tvistlösning mellan investerare och stat, 
även om dessa mekanismer kan 
säkerställa en snabbare lösning av tvister. 
Inrättandet av en oberoende multilateral 
investeringsdomstol skulle icke desto 
mindre öka tilliten och rättssäkerheten.

K. Utvecklade ekonomier med 
fungerande rättsväsenden gör mekanismer 
för tvistlösning mellan investerare och stat 
överflödiga. Mekanismer för tvistlösning 
mellan investerare och stat, även om de 
döps om till investeringsdomstolar, 
kringgår nationella domstolar och leder 
till obalanserade beslut som gynnar 
särintressen och till demokratisk 
tillbakagång.

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/5

Ändringsförslag 5
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0049/2019
David Martin
Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)
(2018/0095M(NLE))

Förslag till resolution
Skäl M

Förslag till resolution Ändringsförslag

M. Parterna har åtagit sig att söka nå 
en multilateral investeringsdomstol, ett 
initiativ som fått starkt stöd av 
parlamentet.

utgår

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/6

Ändringsförslag 6
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0049/2019
David Martin
Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)
(2018/0095M(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
EU:s nya strategi för investeringsskydd och 
dess efterlevnadsmekanism (ICS), som 
ersätter såväl den kontroversiella 
tvistlösningen mellan investerare och stat 
(ISDS) och åtgärdar vissa av dess 
förfarandebrister, som de enskilda 
strategier som EU-medlemsstaterna följt i 
befintliga bilaterala investeringsavtal.

1. Europaparlamentet noterar EU:s 
nya strategi för investeringsskydd och dess 
efterlevnadsmekanism (ICS), som ersätter 
såväl den kontroversiella tvistlösningen 
mellan investerare och stat (ISDS) som de 
enskilda strategier som EU-
medlemsstaterna följt i befintliga bilaterala 
investeringsavtal. Flera studier har visat 
att investeringsdomstolssystemet inte 
skulle medföra några ändringar av de 
oerhört vittgående rättigheter som 
utländska investerare åtnjuter i de 
nuvarande investeringsfördragen.

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/7

Ändringsförslag 7
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0049/2019
David Martin
Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)
(2018/0095M(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet anser att det är 
mycket viktigt att avtalet säkrar en hög 
nivå av investeringsskydd, öppenhet och 
ansvarsskyldighet samtidigt som båda 
parternas rätt att reglera på alla 
myndighetsnivåer och söka nå legitima mål 
för den offentliga politiken, såsom 
folkhälsa och miljöskydd, garanteras. 
Parlamentet framhåller att om en part 
skulle reglera på ett sätt som inverkar 
negativt på en investering eller på en 
investerares förväntningar om vinst skulle 
detta inte i sig innebära en överträdelse av 
investeringsskyddsstandarderna och 
därmed inte leda till någon form av 
kompensation. Parlamentet framhåller att 
avtalet inte på något sätt får begränsa 
arbetsmarknadsparternas självständighet 
eller fackföreningarnas rättigheter.

2. Europaparlamentet anser att det är 
mycket viktigt att avtalet garanterar båda 
parternas rätt att reglera på alla 
myndighetsnivåer och söka nå legitima mål 
för den offentliga politiken, såsom, men 
inte enbart, folkhälsa och miljöskydd. 
Parlamentet framhåller att om en part 
skulle reglera på ett sätt som inverkar 
negativt på en investering eller på en 
investerares förväntningar om vinst skulle 
detta inte i sig innebära en överträdelse av 
investeringsskyddsstandarderna och 
därmed inte leda till någon form av 
kompensation. Parlamentet framhåller att 
avtalet inte på något sätt får begränsa 
arbetsmarknadsparternas självständighet 
eller fackföreningarnas rättigheter.

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/8

Ändringsförslag 8
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0049/2019
David Martin
Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)
(2018/0095M(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 2a. Europaparlamentet konstaterar att 
det inte föreskrivs några skyddsåtgärder 
som skulle kunna hindra att detta 
investeringsdomstolssystem får en 
dämpande effekt på regleringar genom 
hot om att dra en regering inför 
investeringsdomstolen för att hindra 
oönskad lagstiftning från att utarbetas 
eller antas.

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/9

Ändringsförslag 9
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0049/2019
David Martin
Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)
(2018/0095M(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet påminner om att 
investeringsdomstolssystemet innebär 
inrättande av en ständig 
investeringstribunal och en 
överprövningstribunal, vars ledamöter ska 
ha motsvarande kvalifikationer som 
domarna i Internationella domstolen, 
inbegripet dokumenterad erfarenhet inom 
internationell rätt och inte endast 
handelsrätt, och ska uppfylla strikta krav på 
oberoende, integritet och etiskt 
uppträdande genom en bindande 
uppförandekod, som är utformad för att 
förhindra intressekonflikter.

4. Europaparlamentet påminner om att 
investeringsdomstolssystemet innebär 
inrättande av en ständig 
investeringstribunal och en 
överprövningstribunal, vars ledamöter ska 
ha motsvarande kvalifikationer som 
domarna i Internationella domstolen, 
inbegripet dokumenterad erfarenhet inom 
internationell rätt och inte endast 
handelsrätt, och i teorin ska uppfylla strikta 
krav på oberoende, integritet och etiskt 
uppträdande genom en bindande 
uppförandekod, som är utformad för att 
förhindra intressekonflikter.

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/10

Ändringsförslag 10
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0049/2019
David Martin
Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)
(2018/0095M(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 4a. Europaparlamentet erinrar om att 
Europeiska unionens domstol ska avge ett 
yttrande om huruvida 
investeringsdomstolssystemet, såsom det 
inrättas genom Ceta, är förenligt med EU-
fördragen och att en signal från 
Europaparlamentet om 
investeringsdomstolssystemet just nu 
skulle vara mycket kontraproduktiv.

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/11

Ändringsförslag 11
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0049/2019
David Martin
Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution)
(2018/0095M(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar de 
öppenhetsregler som ska tillämpas på 
förfarandena inför tribunalerna, att 
ärendehandlingarna kommer att vara 
tillgängliga för allmänheten och att 
utfrågningarna kommer att ske offentligt. 
Ökad transparens kommer att bidra till 
allmänhetens förtroende för systemet. 
Parlamentet välkomnar också att det tydligt 
framgår på vilka grunder en investerare 
kan begära en överprövning, vilket säkrar 
ytterligare insyn och rättvisa i 
förfarandet.

5. Europaparlamentet välkomnar de 
öppenhetsregler som ska tillämpas på 
förfarandena inför tribunalerna, att 
ärendehandlingarna kommer att vara 
tillgängliga för allmänheten och att 
utfrågningarna kommer att ske offentligt. 
Parlamentet välkomnar också att det tydligt 
framgår på vilka grunder en investerare 
kan begära en överprövning.

Or. en


