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Tarkistus 12
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0049/2019
David Martin
EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma)
(2018/0095M(NLE))

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että kolmannen 
osapuolet, kuten työntekijä- ja 
ympäristöjärjestöt, eivät saa kanneoikeutta 
tuomioistuimeen eivätkä ne siten voi 
osallistua asianosaisina osapuolina 
sijoittajien velvoitteiden valvontaan, mutta 
ne voivat osallistua 
investointituomioistuinjärjestelmän 
menettelyihin amicus curiae -lausumien 
avulla; painottaa, että 
investointituomioistuin on edelleen 
erillinen järjestelmä vain ulkomaisia 
sijoittajia varten;

6. korostaa, että kolmannet osapuolet, 
kuten työntekijä- ja ympäristöjärjestöt, 
eivät saa kanneoikeutta tuomioistuimeen 
eivätkä ne siten voi osallistua asianosaisina 
osapuolina sijoittajien velvoitteiden 
valvontaan, vaan ne voivat osallistua 
investointituomioistuinjärjestelmän 
menettelyihin ainoastaan amicus curiae 
-lausumien avulla; painottaa, että 
investointituomioistuin on edelleen 
erillinen järjestelmä vain ulkomaisia 
sijoittajia varten;
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Tarkistus 13
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0049/2019
David Martin
EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma)
(2018/0095M(NLE))

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. panee tyytyväisenä merkille 
Singaporen sitoutumisen sellaisen 
monenvälisen investointituomioistuimen 
eli julkisen ja riippumattoman 
kansainvälisen tuomioistuimen 
perustamiseen, jolla on valtuudet käsitellä 
sijoittajien ja valtioiden, jotka ovat 
hyväksyneet sen toimivallan kahdenvälisiin 
investointisopimuksiinsa, välisiä sijoituksia 
koskevia riitoja ja jonka perimmäisenä 
tavoitteena on oltava nykyisen 
epätasapainoisen, kalliin ja hajanaisen 
sijoitussuojaa koskevan järjestelmän 
uudistaminen ja sen korvaaminen; pitää 
sopimusta ratkaisevan tärkeänä askeleena 
tätä tarkoitusta varten; kannustaa 
komissiota jatkamaan pyrkimyksiään saada 
mahdollisimman pian kolmannet maat 
mukaan tämän tuomioistuimen 
perustamiseen;

9. panee merkille Singaporen 
sitoutumisen sellaisen monenvälisen 
investointituomioistuimen eli julkisen ja 
riippumattoman kansainvälisen 
tuomioistuimen perustamiseen, jolla on 
valtuudet käsitellä sijoittajien ja valtioiden, 
jotka ovat hyväksyneet sen toimivallan 
kahdenvälisiin investointisopimuksiinsa, 
välisiä sijoituksia koskevia riitoja ja jonka 
perimmäisenä tavoitteena on oltava 
nykyisen epätasapainoisen, kalliin ja 
hajanaisen sijoitussuojaa koskevan 
järjestelmän uudistaminen ja sen 
korvaaminen; pitää sopimusta ratkaisevan 
tärkeänä askeleena tätä tarkoitusta varten; 
kannustaa komissiota jatkamaan 
pyrkimyksiään saada mahdollisimman pian 
kolmannet maat mukaan tämän 
tuomioistuimen perustamiseen;
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Tarkistus 14
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0049/2019
David Martin
EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma)
(2018/0095M(NLE))

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että sopimus korvaa 
nykyiset EU:n 13 jäsenvaltion ja 
Singaporen kahdenväliset 
investointisopimukset ja lisää näin ollen 
yhtenäisyyttä verrattuna kahdenvälisiin 
investointisopimuksiin, jotka perustuvat 
vanhentuneisiin sijoitussuojaa koskeviin 
määräyksiin ja joihin sisältyy sijoittajan ja 
valtion välinen riitojenratkaisu; korostaa, 
että sopimuksella luodaan myös uusia 
oikeuksia sijoittajien vaatimuksille lopuissa 
15 jäsenvaltiossa; painottaa, että toimivat 
kansalliset tuomioistuimet ovat 
ensisijainen vaihtoehto sijoittajien ja 
valtion välisten riitojen ratkaisuun, mutta 
katsoo, että sopimus on tärkeä askel 
sijoitussuojaa ja riitojen ratkaisua 
koskevien maailmanlaajuisten sääntöjen 
uudistamisessa;

11. korostaa, että sopimus korvaa 
nykyiset EU:n 13 jäsenvaltion ja 
Singaporen kahdenväliset 
investointisopimukset ja lisää näin ollen 
yhtenäisyyttä verrattuna kahdenvälisiin 
investointisopimuksiin, jotka perustuvat 
vanhentuneisiin sijoitussuojaa koskeviin 
määräyksiin ja joihin sisältyy sijoittajan ja 
valtion välinen riitojenratkaisu; korostaa, 
että sopimuksella luodaan myös uusia 
oikeuksia sijoittajien vaatimuksille lopuissa 
15 jäsenvaltiossa; painottaa, että toimivien 
kansallisten tuomioistuimien olisi oltava 
ainoa vaihtoehto sijoittajien ja valtion 
välisten riitojen ratkaisuun;
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