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Punkt 6
Forslag til beslutning

Ændringsforslag

6.
understreger, at tredjeparter, såsom
arbejds- og miljøorganisationer, ikke har
søgsmålskompetence for domstolene og
derfor ikke kan deltage som berørte parter
for at håndhæve investorernes forpligtelser,
men kan bidrage til ICS-procedurer
gennem amicus curiae-indlæg;
understreger, at investeringsdomstolen
stadig udgør et særskilt system
udelukkende for udenlandske investorer;

6.
fremhæver, at tredjeparter, såsom
arbejds- og miljøorganisationer, ikke har
søgsmålskompetence for domstolene og
derfor ikke kan deltage som berørte parter
for at håndhæve investorernes forpligtelser,
men udelukkende kan bidrage til ICSprocedurer gennem amicus curiae-indlæg;
understreger, at investeringsdomstolen
stadig udgør et særskilt system
udelukkende for udenlandske investorer;
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Punkt 9
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Ændringsforslag

9.
glæder sig over Singapores
engagement i oprettelsen af den
multilaterale investeringsdomstol – en
offentlig og uafhængig international
domstol, som får beføjelse til at behandle
tvister om investeringer mellem investorer
og stater, der har accepteret dens
jurisdiktion over deres bilaterale
investeringsaftaler, og hvis endelige mål
skal være at reformere og erstatte den
nuværende ubalancerede, dyre og
fragmenterede
investeringsbeskyttelsesordning; anser
aftalen for at være et afgørende skridt med
dette for øje; tilskynder Kommissionen til
at fortsætte sine bestræbelser på at række
ud til tredjelande for at få oprettet den
multilaterale investeringsdomstol så hurtigt
som muligt;

9.
noterer sig Singapores engagement
i oprettelsen af den multilaterale
investeringsdomstol – en offentlig og
uafhængig international domstol, som får
beføjelse til at behandle tvister om
investeringer mellem investorer og stater,
der har accepteret dens jurisdiktion over
deres bilaterale investeringsaftaler, og hvis
endelige mål skal være at reformere og
erstatte den nuværende ubalancerede, dyre
og fragmenterede
investeringsbeskyttelsesordning; anser
aftalen for at være et afgørende skridt med
dette for øje; tilskynder Kommissionen til
at fortsætte sine bestræbelser på at række
ud til tredjelande for at få oprettet den
multilaterale investeringsdomstol så hurtigt
som muligt;
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11.
fremhæver, at aftalen vil erstatte de
eksisterende bilaterale investeringsaftaler
mellem 13 EU-medlemsstater og
Singapore og dermed skabe større
kohærens end bilaterale investeringsaftaler,
som er baseret på forældede bestemmelser
om investeringsbeskyttelse og indbefatter
ISDS; understreger, at aftalen også vil
skabe nye rettigheder for så vidt angår
investorers fordringer i de resterende 15
medlemsstater; understreger, at
velfungerende nationale domstole er den
primære mulighed for at løse
investortvister, men mener, at aftalen
udgør et vigtigt skridt med hensyn til at
reformere de globale regler om
investeringsbeskyttelse og bilæggelse af
investeringstvister;

11.
fremhæver, at aftalen vil erstatte de
eksisterende bilaterale investeringsaftaler
mellem 13 EU-medlemsstater og
Singapore og dermed skabe større
kohærens end bilaterale investeringsaftaler,
som er baseret på forældede bestemmelser
om investeringsbeskyttelse og indbefatter
ISDS; understreger, at aftalen også vil
skabe nye rettigheder for så vidt angår
investorers fordringer i de resterende 15
medlemsstater; betoner, at velfungerende
nationale domstole bør være den eneste
mulighed for løsning af investorrelaterede
tvister;
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