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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0049/2

Изменение 2
Ане-Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, 
Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0049/2019
Дейвид Мартин
Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)
(2018/0095M(NLE))

Предложение за резолюция
Съображение A

Предложение за резолюция Изменение

А. като има предвид, че ЕС и 
Сингапур споделят еднакви основни 
ценности, сред които демокрацията, 
принципите на правовата държава, 
зачитането на правата на човека, 
културното и езиковото многообразие 
и силна ангажираност с основаната 
на правила търговия в рамките на 
многостранната търговска система;

А. като отхвърля 
Споразумението за защита на 
инвестициите и инвестиционната 
съдебна система между Сингапур и 
Европейския съюз; 
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6.2.2019 A8-0049/3

Изменение 3
Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, 
Патрик Льо Ярик, Барбара Спинели, Юнус Омаржи
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0049/2019
Дейвид Мартин
Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)
(2018/0095M(NLE))

Предложение за резолюция
Съображение Г

Предложение за резолюция Изменение

Г. като има предвид, че Сингапур е 
безспорно най-големият партньор на ЕС 
в Югоизточна Азия, като малко по-
малко от една трета от търговията със 
стоки и услуги между ЕС и АСЕАН и 
приблизително две трети от 
инвестициите между двата региона се 
дължат именно на него. като има 
предвид, че над 10 000 европейски 
дружества имат регионални офиси в 
Сингапур и работят нормално, в условия 
на правна сигурност и стабилност; 

Г. като има предвид, че Сингапур е 
безспорно най-големият партньор на ЕС 
в Югоизточна Азия, като малко по-
малко от една трета от търговията със 
стоки и услуги между ЕС и АСЕАН и 
приблизително две трети от 
инвестициите между двата региона се 
дължат именно на него; като има 
предвид, че над 10 000 европейски 
дружества имат регионални офиси или 
пощенски кутии в Сингапур и работят 
нормално, в условия на правна 
сигурност и стабилност;

Or. en
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Изменение 4
Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, 
Патрик Льо Ярик, Барбара Спинели, Юнус Омаржи, Хелмут Шолц
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0049/2019
Дейвид Мартин
Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)
(2018/0095M(NLE))

Предложение за резолюция
Съображение К

Предложение за резолюция Изменение

К. като има предвид, че развитите 
икономики с правилно функциониращи 
съдебни системи правят 
необходимостта от механизми за 
уреждане на спорове между 
инвеститор и държава не така 
належаща, въпреки че тези 
механизми могат да осигурят по-
бързо решаване на споровете; като има 
предвид все пак, че създаването на 
независим многостранен 
инвестиционен съд ще повиши 
доверието в системата и правната 
сигурност;

К. като има предвид, че развитите 
икономики с правилно функциониращи 
съдебни системи правят безполезна 
необходимостта от механизми за 
уреждане на спорове; като има предвид 
освен това, че механизмът за 
уреждане на спорове между 
инвеститор и държава, дори под 
формата на „инвестиционна съдебна 
система“, заобикаля националните 
съдилища и води до небалансирани 
решения в полза на специални 
интереси и до отстъпление от 
демократичните ценности;

Or. en



AM\1176377BG.docx PE635.310v01-00

BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0049/5

Изменение 5
Ане-Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, 
Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Барбара Спинели, Юнус Омаржи, Хелмут 
Шолц
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0049/2019
Дейвид Мартин
Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)
(2018/0095M(NLE))

Предложение за резолюция
Съображение М

Предложение за резолюция Изменение

М. като има предвид, че страните 
се ангажираха да работят за 
създаването на многостранен 
инвестиционен съд – инициатива, 
която се радва на силна подкрепа от 
Парламента;

заличава се

Or. en
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Изменение 6
Ане-Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, 
Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Барбара Спинели, Юнус Омаржи, Хелмут 
Шолц
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0049/2019
Дейвид Мартин
Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)
(2018/0095M(NLE))

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. приветства новия подход на ЕС 
спрямо защитата на инвестициите и 
механизма за неговото прилагане 
(инвестиционната съдебна система), 
който замени както спорния механизъм 
за уреждане на спорове между 
инвеститор и държава, като 
същевременно отстрани някои от 
неговите недостатъци, така и 
индивидуалните подходи, следвани от 
държавите – членки на ЕС, в 
действащите двустранни инвестиционни 
споразумения;

1. отбелязва новия подход на ЕС 
спрямо защитата на инвестициите и 
механизма за неговото прилагане 
(инвестиционната съдебна система), 
който замени както спорния механизъм 
за уреждане на спорове между 
инвеститор и държава, така и 
индивидуалните подходи, следвани от 
държавите – членки на ЕС, в 
действащите двустранни инвестиционни 
споразумения; отбелязва, че няколко 
проучвания показаха, че 
инвестиционната съдебна система 
няма да промени изключително 
големите права, предоставени на 
чуждестранните инвеститори в 
действащите инвестиционни 
договори;
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Изменение 7
Ане-Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, 
Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи, Хелмут Шолц
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0049/2019
Дейвид Мартин
Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)
(2018/0095M(NLE))

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. счита, че е от първостепенно 
значение, че споразумението ще осигури 
високо ниво на защита на 
инвестициите, прозрачност и 
отговорност, като същевременно 
гарантира правото и на двете страни да 
приемат разпоредби на всички равнища 
на управление и да преследват 
легитимни цели на обществените 
политики, например в областта на 
общественото здраве и опазването на 
околната среда; подчертава, че ако една 
от страните приеме разпоредби, които 
имат отрицателно въздействие върху 
дадена инвестиция или върху 
очакваната печалба на даден 
инвеститор, това само по себе си няма 
да съставлява нарушение на стандартите 
за защита на инвестициите и 
следователно няма да изисква 
обезщетение; подчертава, че 
споразумението не следва по никакъв 
начин да ограничава независимостта на 
социалните партньори и правата на 
синдикалните организации;

2. счита, че е от първостепенно 
значение, че споразумението ще запази 
правото и на двете страни да приемат 
разпоредби на всички равнища на 
управление и да преследват легитимни 
цели на обществените политики, 
например, но не само, в областта на 
общественото здраве и опазването на 
околната среда; подчертава, че ако една 
от страните приеме разпоредби, които 
имат отрицателно въздействие върху 
дадена инвестиция или върху 
очакваната печалба на даден 
инвеститор, това само по себе си няма 
да съставлява нарушение на стандартите 
за защита на инвестициите и 
следователно няма да изисква 
обезщетение; подчертава, че 
споразумението не следва по никакъв 
начин да ограничава независимостта на 
социалните партньори и правата на 
синдикалните организации;

Or. en
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Изменение 8
Ане-Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, 
Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Барбара Спинели, Юнус Омаржи, Хелмут 
Шолц
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0049/2019
Дейвид Мартин
Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)
(2018/0095M(NLE))

Предложение за резолюция
Параграф 2 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 2a. отбелязва, че не са предвидени 
защитни мерки за недопускане на 
предизвикването от страна на 
инвестиционната съдебна система на 
застой на регулаторната дейност 
чрез заплахата за производство в 
инвестиционната съдебна система, 
оправена към дадено правителство с 
цел да не се допусне създаването и 
приемането на нежелано 
законодателство;

Or. en
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Изменение 9
Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, 
Юнус Омаржи
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0049/2019
Дейвид Мартин
Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)
(2018/0095M(NLE))

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. припомня, че инвестиционната 
съдебна система предвижда създаването 
на първоинстанционен инвестиционен 
съд и апелативен съд, чиито членове ще 
трябва да притежават сравними 
квалификации с тези на съдиите в 
Международния съд, включително 
експертен опит в областта на 
международното публично право, а не 
само в областта на търговското право, и 
ще трябва да спазват строги правила за 
независимост, почтеност и етично 
поведение чрез задължителен кодекс за 
поведение, предназначен да 
предотвратява конфликти на интереси;

4. припомня, че инвестиционната 
съдебна система предвижда създаването 
на първоинстанционен инвестиционен 
съд и апелативен съд, чиито членове ще 
трябва да притежават сравними 
квалификации с тези на съдиите в 
Международния съд, включително 
експертен опит в областта на 
международното публично право, а не 
само в областта на търговското право, и 
теоретично ще трябва да спазват 
строги правила за независимост, 
почтеност и етично поведение чрез 
задължителен кодекс за поведение, 
предназначен да предотвратява 
конфликти на интереси;
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Изменение 10
Ане-Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, 
Рина Роня Кари, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0049/2019
Дейвид Мартин
Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)
(2018/0095M(NLE))

Предложение за резолюция
Параграф 4 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 4a. припомня, че инвестиционната 
съдебна система във вида, в който е 
включена във ВИТС, понастоящем все 
още се разглежда от Съда на 
Европейския съюз с цел издаване на 
становище относно нейната 
съвместимост с Договорите на ЕС и 
че следователно подаден в настоящия 
момент от Парламента знак във 
връзка с инвестиционната съдебна 
система би имал точно обратния 
ефект;

Or. en
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Изменение 11
Ане-Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, 
Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0049/2019
Дейвид Мартин
Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)
(2018/0095M(NLE))

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. приветства факта, че за 
производствата пред трибуналите ще се 
прилагат правила за прозрачност, че 
документите по делата ще бъдат 
публично достъпни и че изслушванията 
ще бъдат публични; счита, че 
повишаването на прозрачността ще 
спомогне за изграждането на 
обществено доверие в системата; 
приветства освен това яснотата по 
отношение на основанията, въз основа 
на които даден инвеститор може да 
внесе иск, което осигурява 
допълнителна прозрачност и 
безпристрастност на процеса;

5. приветства факта, че за 
производствата пред трибуналите ще се 
прилагат правила за прозрачност, че 
документите по делата ще бъдат 
публично достъпни и че изслушванията 
ще бъдат публични; приветства освен 
това яснотата по отношение на 
основанията, въз основа на които даден 
инвеститор може да внесе иск;

Or. en


