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NL In verscheidenheid verenigd NL

6.2.2019 A8-0049/2

Amendement 2
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0049/2019
David Martin
Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
(2018/0095M(NLE))

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de EU en 
Singapore dezelfde fundamentele waarden 
delen, waaronder de democratie, de 
rechtsstaat, de eerbiediging van de 
mensenrechten, culturele en taalkundige 
verscheidenheid en een sterke 
betrokkenheid bij de op regels gebaseerde 
handel binnen het multilaterale 
handelssysteem;

A. overwegende dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
en het stelsel van investeringsgerechten 
tussen Singapore en de Europese Unie 
moet worden verworpen; 

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/3

Amendement 3
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0049/2019
David Martin
Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
(2018/0095M(NLE))

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat Singapore in 
Zuidoost-Azië veruit de belangrijkste 
handelspartner van de EU is en goed is 
voor iets minder dan een derde van de 
handel in goederen en diensten tussen de 
EU en ASEAN en voor ongeveer twee 
derde van alle investeringen tussen de twee 
regio's; overwegende dat meer dan 10 000 
Europese bedrijven hun regionale kantoren 
in Singapore hebben en normaal in een 
context van rechtszekerheid en zekerheid 
functioneren; 

D. overwegende dat Singapore in 
Zuidoost-Azië veruit de belangrijkste 
handelspartner van de EU is en goed is 
voor iets minder dan een derde van de 
handel in goederen en diensten tussen de 
EU en ASEAN en voor ongeveer twee 
derde van alle investeringen tussen de twee 
regio's; overwegende dat meer dan 10 000 
Europese bedrijven hun regionale kantoren 
of brievenbussen in Singapore hebben en 
normaal in een context van rechtszekerheid 
en zekerheid functioneren;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/4

Amendement 4
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0049/2019
David Martin
Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
(2018/0095M(NLE))

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat ontwikkelde 
economieën met behoorlijk functionerende 
rechtsstelsels de behoefte aan 
mechanismen voor de beslechting van 
geschillen tussen investeerders en staten 
verminderen, hoewel deze mechanismen 
voor een snellere oplossing van geschillen 
kunnen zorgen; overwegende niettemin 
dat de instelling van een onafhankelijk 
multilateraal investeringsgerecht het 
vertrouwen in het stelsel en de 
rechtszekerheid zou vergroten;

K. overwegende dat ontwikkelde 
economieën met behoorlijk functionerende 
rechtsstelsels mechanismen voor de 
beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten nutteloos maken; 
overwegende bovendien dat met ISDS, 
zelfs wanneer deze wordt omgedoopt tot 
"ICS", de nationale rechtbanken worden 
omzeild en dat dit leidt tot onevenwichtige 
besluiten ten voordele van speciale 
belangen en tot de achteruitgang van de 
democratie;

Or. en



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

NL In verscheidenheid verenigd NL

6.2.2019 A8-0049/5

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

Verslag A8-0049/2019
David Martin
Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
(2018/0095M(NLE))

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de partijen zich 
hebben verbonden tot het instellen van 
een multilateraal investeringsgerecht, een 
initiatief dat door het Parlement 
nadrukkelijk wordt ondersteund;

Schrappen

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/6

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

Verslag A8-0049/2019
David Martin
Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
(2018/0095M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de nieuwe 
benadering door de EU van de 
investeringsbescherming en het 
bijbehorende handhavingsmechanisme 
(ICS) dat de zeer controversiële 
beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS) heeft 
vervangen, waarbij enkele van de 
tekortkomingen in het proces werden 
aangepakt, evenals de afzonderlijke 
benaderingen van de EU-lidstaten in 
bestaande bilaterale investeringsverdragen;

1. neemt nota van de nieuwe 
benadering door de EU van de 
investeringsbescherming en het 
bijbehorende handhavingsmechanisme 
(ICS) dat de zeer controversiële 
beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS) heeft 
vervangen, evenals de afzonderlijke 
benaderingen van de EU-lidstaten in 
bestaande bilaterale investeringsverdragen; 
merkt op dat uit diverse onderzoeken is 
gebleken dat het ICS geen wijziging met 
zich meebrengt in de uiterst verreikende 
rechten die in lopende 
investeringsverdragen aan buitenlandse 
investeerders worden geboden;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/7

Amendement 7
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Helmut Scholz
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0049/2019
David Martin
Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
(2018/0095M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. acht het van essentieel belang dat 
de overeenkomst zorgt voor een hoog 
niveau van investeringsbescherming, 
transparantie en verantwoordingsplicht 
waarbij tegelijkertijd voor beide partijen 
het recht wordt gewaarborgd om op alle 
regeringsniveaus te reguleren en legitieme 
doelstellingen van overheidsbeleid na te 
streven, zoals de bescherming van de 
volksgezondheid en het milieu; benadrukt 
dat als een partij regels oplegt op een 
manier die een investering negatief 
beïnvloedt of die de winstverwachting van 
een investeerder verstoort, dit als zodanig 
niet neerkomt op een schending van de 
normen voor investeringsbescherming en 
daarom geen compensatie vergt; benadrukt 
dat de overeenkomst op geen enkele 
manier de autonomie van de sociale 
partners en de vakbondsrechten mag 
beperken;

2. acht het van essentieel belang dat 
de overeenkomst voor beide partijen het 
recht waarborgt om op alle 
regeringsniveaus te reguleren en legitieme 
doelstellingen van overheidsbeleid na te 
streven, zoals, maar niet beperkt tot, de 
bescherming van de volksgezondheid en 
het milieu; benadrukt dat als een partij 
regels oplegt op een manier die een 
investering negatief beïnvloedt of die de 
winstverwachting van een investeerder 
verstoort, dit als zodanig niet neerkomt op 
een schending van de normen voor 
investeringsbescherming en daarom geen 
compensatie vergt; benadrukt dat de 
overeenkomst op geen enkele manier de 
autonomie van de sociale partners en de 
vakbondsrechten mag beperken;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/8

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

Verslag A8-0049/2019
David Martin
Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
(2018/0095M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 2 bis. constateert dat er geen 
voorzorgsmaatregelen zijn voorzien die 
voorkomen dat dit ICS een regulerend 
afschrikeffect creëert, waarbij een 
overheid met een ICS-zaak wordt gedreigd 
om te voorkomen dat ongewenste 
wetgeving wordt ontwikkeld of 
aangenomen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/9

Amendement 9
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0049/2019
David Martin
Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
(2018/0095M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert aan het feit dat het ICS 
voorziet in de oprichting van een 
permanent investeringsgerecht van eerste 
aanleg en een gerecht van beroep waarvan 
de leden over kwalificaties moeten 
beschikken die vergelijkbaar zijn met die 
van het Internationaal Gerechtshof, met 
inbegrip van expertise in internationaal 
publiekrecht en niet alleen handelsrecht, en 
zich moeten houden aan strikte regels 
inzake onafhankelijkheid, integriteit en 
ethisch gedrag op basis van een bindende 
gedragscode die is bedoeld om 
belangenconflicten te voorkomen;

4. herinnert aan het feit dat het ICS 
voorziet in de oprichting van een 
permanent investeringsgerecht van eerste 
aanleg en een gerecht van beroep waarvan 
de leden over kwalificaties moeten 
beschikken die vergelijkbaar zijn met die 
van het Internationaal Gerechtshof, met 
inbegrip van expertise in internationaal 
publiekrecht en niet alleen handelsrecht, en 
zich in theorie moeten houden aan strikte 
regels inzake onafhankelijkheid, integriteit 
en ethisch gedrag op basis van een 
bindende gedragscode die is bedoeld om 
belangenconflicten te voorkomen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/10

Amendement 10
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0049/2019
David Martin
Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
(2018/0095M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 4 bis. herinnert eraan dat het ICS, zoals 
geïntroduceerd in CETA, momenteel bij 
het Europese Hof van Justitie van de 
Europese Unie aanhangig is voor een 
advies over de verenigbaarheid ervan met 
de EU-verdragen en dat derhalve een 
signaal van het Parlement over het ICS op 
dit moment zeer contraproductief zou zijn;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/11

Amendement 11
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0049/2019
David Martin
Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie)
(2018/0095M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het feit dat de 
transparantieregels op de procedures bij de 
gerechten van toepassing zijn, dat 
casusdocumenten openbaar worden 
gemaakt en dat hoorzittingen in het 
openbaar worden gehouden; meent dat 
meer transparantie ertoe zal bijdragen het 
vertrouwen van de burgers in het stelsel te 
versterken; is bovendien verheugd over de 
duidelijkheid ten aanzien van de gronden 
waarop een investeerder een vordering kan 
instellen, hetgeen voor extra transparantie 
en eerlijkheid in het proces zorgt;

5. is verheugd over het feit dat de 
transparantieregels op de procedures bij de 
gerechten van toepassing zijn, dat 
casusdocumenten openbaar worden 
gemaakt en dat hoorzittingen in het 
openbaar worden gehouden; is bovendien 
verheugd over de duidelijkheid ten aanzien 
van de gronden waarop een investeerder 
een vordering kan instellen;

Or. en


