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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000047/2015 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Marie-Christine Arnautu, Aymeric Chauprade, Barbara Kappel, Bernard Monot, Bruno 

Gollnisch, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Dominique Bilde, Dominique Martin, Edouard 

Ferrand, Florian Philippot, Franz Obermayr, Georg Mayer, Gerolf Annemans, Gianluca 

Buonanno, Gilles Lebreton, Hans Jansen, Harald Vilimsky, Jean-François Jalkh, Jean-Luc 

Schaffhauser, Jean-Marie Le Pen, Joëlle Mélin, Lorenzo Fontana, Louis Aliot, Mara Bizzotto, 

Marcel de Graaff, Marie-Christine Boutonnet, Marine Le Pen, Mario Borghezio, Matteo Salvini, 

Mireille D'Ornano, Mylène Troszczynski, Nicolas Bay, Olaf Stuger, Peter Lundgren, Philippe 

Loiseau, Sophie Montel, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Vicky Maeijer 

Betreft: Bescherming van Europees erfgoed 

In de Bordeaux-streek werden 230 wijnbouwarealen gekocht door Chinese investeerders, die 100% 
van hun productie uitvoeren naar het buitenland. Dit jaagt de prijs van wijn en wijngaarden de hoogte 
in. Ze hebben met name verschillende merken cognac opgekocht, zoals Roullet-Fransc en Breuil, 
waarvoor momenteel hoofdzakelijk uit China afkomstig materiaal wordt gebruikt. 

Door deze investeringen wordt het imago van plaatselijke producten aangetast, zoals de 
oorsprongsbenaming Bordeaux, die wordt misbruikt en beschadigd in China, waar de wijnen soms 
worden aangelengd met water. De Rekenkamer wijst erop dat er zeer vaak sprake is van verdachte 
financiële transacties die worden gekenmerkt door fraude bij Chinese overheidsconcerns. Deze 
buitenlandse investeringen vormen een bedreiging voor de kwaliteit en de authenticiteit van producten 
die deel uitmaken van het erfgoed van de lidstaten en hebben een negatieve impact op de plaatselijke 
economie.  

De Commissie benadrukt het belang van de authenticiteit van het Europese erfgoed. Hoe is ze van 
plan te zorgen voor bescherming tegen buitenlandse investeringen die het specifieke karakter ervan 
aantasten en de duurzaamheid ervan bedreigen?  

Is de Commissie van plan de lidstaten in staat te stellen en aan te moedigen een kader tot stand te 
brengen voor deze investeringen, zodat ze een betere impact hebben op de plaatselijke economie en 
een betere bescherming bieden aan werknemers? 
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