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Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία της 
οικονομίας μας από τις εξαγορές από το εξωτερικό

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των 
ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ένωση1,

– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την 
εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού όσον αφορά τις ξένες επιδοτήσεις 
(COM/2020/0253 final),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του κορονοϊού έχει καταστήσει πολλές ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις ευάλωτες, λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στις χώρες 
που δεν είναι οργανωμένες με βάση την οικονομία της αγοράς θα είναι λιγότερες από 
ό,τι στα κράτη μέλη της ΕΕ2·

Β. έχοντας υπόψη την έκβαση της διαδικασίας επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου στην υπόθεση που έφερε σε σύγκρουση την Κίνα με την ΕΕ, 
γιατί η ΕΕ, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αντιντάμπινγκ, δεν κατατάσσει την Κίνα 
στις χώρες με καθεστώς οικονομίας της αγοράς·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παραδείγματα εξαγορών από ξένες επιχειρήσεις στην Αφρική 
αποκαλύπτουν μια γεωπολιτική στρατηγική, που κυριαρχείται από δίκτυα υποδομών, 
με αποτέλεσμα να προκαλείται μια τεχνητή έλλειψη σε συγκεκριμένες πρώτες ύλες και 
να αναγκάζονται χώρες σε μια επιζήμια για αυτές εξάρτηση από συγκεκριμένες τρίτες 
χώρες·

1. καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν επιθετικές 
εξαγορές στην αγορά της ΕΕ από κρατικές ή επιδοτούμενες από το κράτος εταιρείες 
τρίτων χωρών, σε στρατηγικούς ιδίως τομείς·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.

1 ΕΕ L 791 της 21.3.2019, σ. 1.
2 Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το 2020 το ΑΕγχΠ στην ζώνη του ευρώ προβλέπεται να μειωθεί κατά 9,1% (-11,4% 
στην Ιταλία, -11,3% στη Γαλλία, 11,1% στην Ισπανία), ενώ στην Κίνα η μείωση θα είναι της τάξεως του 2,6%. 
Βλέπε: https://www.oecd.org/economic-outlook/.


