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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. rõhutab, et kolmandatel isikutel, 
nagu töö- ja 
keskkonnakaitseorganisatsioonidel, ei ole 
kohtus kaebeõigust ning nad ei saa seetõttu 
asjaomaste pooltena osaleda investorite 
kohustuste järelevalves, kuid nad saavad 
osaleda investeerimiskohtu süsteemi 
menetlustes amicus curiae kokkuvõtete 
esitamise kaudu; rõhutab asjaolu, et 
investeerimiskohus kujutab endast 
eraldiseisvat süsteemi, mis on mõeldud 
vaid välisinvestoritele;

6. rõhutab asjaolu, et kolmandatel 
isikutel, nagu töö- ja 
keskkonnakaitseorganisatsioonidel, ei ole 
kohtus kaebeõigust ning nad ei saa seetõttu 
asjaomaste pooltena osaleda investorite 
kohustuste järelevalves, vaid nad saavad 
osaleda üksnes investeerimiskohtu 
süsteemi menetlustes amicus curiae 
kokkuvõtete esitamise kaudu; rõhutab 
asjaolu, et investeerimiskohus kujutab 
endast eraldiseisvat süsteemi, mis on 
mõeldud vaid välisinvestoritele;
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9. kiidab heaks Singapuri võetud 
kohustuse sellise mitmepoolse 
investeerimiskohtu, avaliku ja sõltumatu 
rahvusvahelise kohtu loomiseks, millel on 
volitused lahendada investeerimisalaseid 
vaidlusi investorite ja riikide vahel, kes on 
tunnistanud kohtu pädevust nende 
kahepoolsete investeerimislepingute 
suhtes, ning mille lõppeesmärk peab olema 
reformida praegust tasakaalutut, kallist ja 
killustunud investeeringute kaitse süsteemi 
ning see asendada; peab lepingut oluliseks 
eelduseks selle eesmärgi saavutamiseks; 
ergutab komisjoni jätkama jõupingutuste 
tegemist, et kaasata kolmandad riigid 
võimalikult kiiresti mitmepoolse 
investeerimiskohtu loomisse;

9. võtab teadmiseks Singapuri võetud 
kohustuse sellise mitmepoolse 
investeerimiskohtu, avaliku ja sõltumatu 
rahvusvahelise kohtu loomiseks, millel on 
volitused lahendada investeerimisalaseid 
vaidlusi investorite ja riikide vahel, kes on 
tunnistanud kohtu pädevust nende 
kahepoolsete investeerimislepingute 
suhtes, ning mille lõppeesmärk peab olema 
reformida praegust tasakaalutut, kallist ja 
killustunud investeeringute kaitse süsteemi 
ning see asendada; peab lepingut oluliseks 
eelduseks selle eesmärgi saavutamiseks; 
ergutab komisjoni jätkama jõupingutuste 
tegemist, et kaasata kolmandad riigid 
võimalikult kiiresti mitmepoolse 
investeerimiskohtu loomisse;
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11. rõhutab asjaolu, et leping asendab 
kehtivad ELi 13 liikmesriigi ja Singapuri 
vahel sõlmitud kahepoolsed 
investeerimislepingud ning tagab niiviisi 
suurema sidususe kui kahepoolsed 
investeerimislepingud, mis põhinevad 
aegunud investeeringute kaitse sätetel ja 
mis sisaldavad investori ja riigi vaheliste 
vaidluste lahendamist; rõhutab, et 
lepinguga luuakse ka uued õigused 
investorite nõuete jaoks ülejäänud 15 
liikmesriigis; rõhutab, et toimivad 
liikmeriikide kohtud on peamine 
valikuvõimalus investorite vaidluste 
lahendamiseks, kuid on seisukohal, et 
leping on oluline samm investeeringute 
kaitset ja vaidluste lahendamist 
käsitlevate ülemaailmsete eeskirjade 
reformimisel;

11. rõhutab asjaolu, et leping asendab 
kehtivad ELi 13 liikmesriigi ja Singapuri 
vahel sõlmitud kahepoolsed 
investeerimislepingud ning tagab niiviisi 
suurema sidususe kui kahepoolsed 
investeerimislepingud, mis põhinevad 
aegunud investeeringute kaitse sätetel ja 
mis sisaldavad investori ja riigi vaheliste 
vaidluste lahendamist; rõhutab, et 
lepinguga luuakse ka uued õigused 
investorite nõuete jaoks ülejäänud 15 
liikmesriigis; rõhutab, et toimivad 
liikmeriikide kohtud peaksid olema ainus 
valikuvõimalus investorite vaidluste 
lahendamiseks;

Or. en


