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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(xv) gondoskodjon a nemzetközi 
megállapodások érvényesítésérıl, hogy 
véget lehessen vetni az európai 
beruházókkal szembeni, az Egyesült 
Államok által – a tagállamokkal kötött 
fennálló megállapodásokon alapján – 
alkalmazott egyenlıtlen bánásmódnak; 
biztosítsa, hogy a külföldi beruházók 

megkülönböztetésmentes bánásmódban 

részesüljenek, és tisztességes módon 
lehetıségük legyen sérelmeikre 
jogorvoslatot kérni és kapni, ugyanakkor 

ne élhessenek több joggal, mint a hazai 

beruházók: 
– építsen a Cecilia Malmström biztos 

által az INTA bizottságnak május 7-
én benyújtott vitaanyagra és a 
Kereskedelmi Miniszterek 
Tanácsában jelenleg zajló 
megbeszélésekre és ezeket tekintse 
egy új és hatékony befektetıvédelmi 
rendszerrel kapcsolatos tárgyalások 
alapjának, mivel ezek igen megfelelı 
reform és fejlesztési javaslatokat 
tartalmaznak, 

– figyelembe véve az Unió és az 
Egyesült Államok fejlett jogrendjét, 
bízzon meg az Unió, a tagállamok, 
illetve az Egyesült Államok 
bíróságaiban, hogy azok hatékony és 
költséghatékony módon tényleges jogi 
védelmet biztosítanak a demokratikus 

(xv) biztosítsa, hogy a külföldi beruházók 

megkülönböztetésmentes bánásmódban 

részesüljenek, ugyanakkor ne élhessenek 

több joggal, mint a hazai beruházók, és a 
beruházó és állam közötti vitarendezésre 
szolgáló magán döntıbíróságok 
rendszerét váltsa fel a beruházók és 

államok közötti vitarendezés egy olyan 
rendszerével, amelyre a demokratikus 

elvek és felügyelet érvényes, és amelynek 

keretében az esetleges ügyeket államilag 

kinevezett, független hivatásos bírók 

nyilvános tárgyalás keretében átlátható 

módon bírálják el, és amely fellebbezési 

mechanizmust tartalmaz, ahol szavatolják a 

bírói döntések következetességét és 

tiszteletben tartják az uniós és tagállamai 

bíróságának joghatóságát, továbbá ahol a 
magánérdek nem áshatja alá a 
közpolitikai célkitőzéseket; 
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legitimitás elve alapján, 

– javasoljon állandó megoldást a 
beruházók és államok közötti 
vitarendezésre, amelyre a 

demokratikus elvek és felügyelet 

érvényes, és amelynek keretében az 

esetleges ügyeket államilag 

kinevezett, független hivatásos bírók 

nyilvános tárgyalás keretében átlátható 

módon bírálják el, és amely 

fellebbezési mechanizmust tartalmaz, 

ahol szavatolják a bírói döntések 

következetességét és tiszteletben 

tartják az uniós és tagállamai 

bíróságának joghatóságát, 

– középtávon egy köztestületként 
mőködı nemzetközi befektetıi 
bíróság lehetne a beruházási viták 
rendezésének legmegfelelıbb fóruma; 
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