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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. υποστηρίζει την περαιτέρω 

εμβάθυνση των εμπορικών και 

επενδυτικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και 

της Κορέας, ιδίως όσον αφορά το 

κεφάλαιο της συμφωνίας σχετικά με τις 

επενδύσεις· προσδοκά ότι οι δυσκολίες 

που αφορούν το κεφάλαιο εμπορίου και 

βιώσιμης ανάπτυξης θα επιλυθούν πριν 

από τις διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο 

περί επενδύσεων· υποστηρίζει τη 

δέσμευση των συμβαλλόμενων μερών της 

συμφωνίας να δημιουργήσουν περαιτέρω 

οικονομική μεγέθυνση και βιώσιμη 

ανάπτυξη προς όφελος των πολιτών της ΕΕ 

και της Κορέας· καλεί την Επιτροπή και 

την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της 

Κορέας να μη χρησιμοποιούν την παλαιά 

μέθοδο ISDS σε περίπτωση 

διαπραγματεύσεων για ένα κεφάλαιο 

σχετικά με τις επενδύσεις, αλλά, 

αντιθέτως, να αξιοποιηθεί η πρόταση της 

Επιτροπής για ένα νέο πολυμερές 

σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων, και 

καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 

μακροπρόθεσμα ένα πολυμερές σύστημα 

επενδυτικού δικαστηρίου, το οποίο θα 

μπορούσε δυνητικά να αντικαταστήσει 

όλους μηχανισμούς επίλυσης επενδυτικών 

διαφορών στις υφιστάμενες και τις 

μελλοντικές ΣΕΕ· 

10. υποστηρίζει την περαιτέρω 

εμβάθυνση των εμπορικών και 

επενδυτικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και 

της Κορέας, ιδίως όσον αφορά το 

κεφάλαιο της συμφωνίας σχετικά με τις 

επενδύσεις· προσδοκά ότι οι δυσκολίες 

που αφορούν το κεφάλαιο εμπορίου και 

βιώσιμης ανάπτυξης θα επιλυθούν πριν 

από τις διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο 

περί επενδύσεων· υποστηρίζει τη 

δέσμευση των συμβαλλόμενων μερών της 

συμφωνίας να δημιουργήσουν περαιτέρω 

οικονομική μεγέθυνση και βιώσιμη 

ανάπτυξη προς όφελος των πολιτών της ΕΕ 

και της Κορέας· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. τονίζει τη σημασία της περαιτέρω 

ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας στο 

πολυμερές, πλειονομερές και 

περιφερειακό διεθνές πλαίσιο, εντός του 

ΠΟΕ, όπως σε σχέση με τις 

διαπραγματεύσεις σχετικά με τη 

συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά 

(EGA) και τη συμφωνία για συναλλαγές 

στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


