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Τροπολογία 12
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
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 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι τρίτα μέρη, όπως είναι 
οι συνδικαλιστικές και οι περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, δεν διαθέτουν το νομικό 
καθεστώς που απαιτεί το δικαστήριο για να 
συμμετάσχουν ως διάδικοι και να 
απαιτήσουν την τήρηση των υποχρεώσεών 
τους από τους επενδυτές, αλλά μπορούν να 
συμβάλουν στις διαδικασίες του ICS μέσω 
φιλικών παρατηρήσεων (amicus curiae)· 
υπογραμμίζει ότι το επενδυτικό δικαστήριο 
εξακολουθεί να αποτελεί ξεχωριστό 
σύστημα για αλλοδαπούς επενδυτές μόνο·

6. υπογραμμίζει ότι τρίτα μέρη, όπως 
είναι οι συνδικαλιστικές και οι 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, δεν 
διαθέτουν το νομικό καθεστώς που απαιτεί 
το δικαστήριο για να συμμετάσχουν ως 
διάδικοι και να απαιτήσουν την τήρηση 
των υποχρεώσεών τους από τους 
επενδυτές, αλλά μπορούν μόνο να 
συμβάλουν στις διαδικασίες του ICS μέσω 
φιλικών παρατηρήσεων (amicus curiae)· 
υπογραμμίζει ότι το επενδυτικό δικαστήριο 
εξακολουθεί να αποτελεί ξεχωριστό 
σύστημα για αλλοδαπούς επενδυτές μόνο·
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Τροπολογία 13
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
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 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη δέσμευση της Σινγκαπούρης υπέρ της 
σύστασης του πολυμερούς επενδυτικού 
δικαστηρίου, ενός δημόσιου και 
ανεξάρτητου διεθνούς δικαστηρίου το 
οποίο θα έχει την εξουσία να εκδικάζει 
διαφορές σχετικά με επενδύσεις μεταξύ 
επενδυτών και κρατών που θα έχουν 
αποδεχθεί τη δικαιοδοσία του ως προς τις 
διμερείς επενδυτικές συμφωνίες τους, και 
του οποίου ο απώτερος στόχος πρέπει να 
είναι η αναθεώρηση και αντικατάσταση 
του σημερινού ανισοσκελούς, δαπανηρού 
και κατακερματισμένου καθεστώτος 
προστασίας των επενδύσεων· θεωρεί ότι η 
συμφωνία αποτελεί αποφασιστικό βήμα 
προς τον σκοπό αυτό· προτρέπει την 
Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες 
συνεννόησης με τρίτες χώρες προκειμένου 
να συσταθεί το εν λόγω δικαστήριο το 
συντομότερο δυνατόν·

9. λαμβάνει υπόψη τη δέσμευση της 
Σινγκαπούρης υπέρ της σύστασης του 
πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου, 
ενός δημόσιου και ανεξάρτητου διεθνούς 
δικαστηρίου το οποίο θα έχει την εξουσία 
να εκδικάζει διαφορές σχετικά με 
επενδύσεις μεταξύ επενδυτών και κρατών 
που θα έχουν αποδεχθεί τη δικαιοδοσία 
του ως προς τις διμερείς επενδυτικές 
συμφωνίες τους, και του οποίου ο 
απώτερος στόχος πρέπει να είναι η 
αναθεώρηση και αντικατάσταση του 
σημερινού ανισοσκελούς, δαπανηρού και 
κατακερματισμένου καθεστώτος 
προστασίας των επενδύσεων· θεωρεί ότι η 
συμφωνία αποτελεί αποφασιστικό βήμα 
προς τον σκοπό αυτό· προτρέπει την 
Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες 
συνεννόησης με τρίτες χώρες προκειμένου 
να συσταθεί το εν λόγω δικαστήριο το 
συντομότερο δυνατόν·
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David Martin
Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της 
Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει το ότι η συμφωνία θα 
αντικαταστήσει τις υπάρχουσες διμερείς 
επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ 13 κρατών 
μελών της ΕΕ και Σινγκαπούρης, 
παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη 
συνεκτικότητα συγκριτικά με τις ΔΕΣ, οι 
οποίες βασίζονται σε παρωχημένες 
διατάξεις προστασίας των επενδύσεων και 
περιλαμβάνουν ISDS· επισημαίνει ότι η 
συμφωνία θα δημιουργήσει επίσης νέα 
δικαιώματα για απαιτήσεις επενδυτών στα 
εναπομείναντα 15 κράτη μέλη· 
υπογραμμίζει ότι τα εύρυθμα εθνικά 
δικαστήρια αποτελούν την πρώτη επιλογή 
για την επίλυση των επενδυτικών 
διαφορών, αλλά θεωρεί ότι η συμφωνία 
αποτελεί σημαντικό βήμα στην πορεία 
προς τη μεταρρύθμιση των παγκόσμιων 
κανόνων για την προστασία των 
επενδύσεων και τη διευθέτηση των 
διαφορών·

11. επισημαίνει το ότι η συμφωνία θα 
αντικαταστήσει τις υπάρχουσες διμερείς 
επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ 13 κρατών 
μελών της ΕΕ και Σινγκαπούρης, 
παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη 
συνεκτικότητα συγκριτικά με τις ΔΕΣ, οι 
οποίες βασίζονται σε παρωχημένες 
διατάξεις προστασίας των επενδύσεων και 
περιλαμβάνουν ISDS· επισημαίνει ότι η 
συμφωνία θα δημιουργήσει επίσης νέα 
δικαιώματα για απαιτήσεις επενδυτών στα 
εναπομείναντα 15 κράτη μέλη· 
υπογραμμίζει ότι τα εύρυθμα εθνικά 
δικαστήρια θα πρέπει να αποτελούν τη 
μοναδική επιλογή για την επίλυση των 
επενδυτικών διαφορών·
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