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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het beschermen van onze economie 
tegen buitenlandse overnames

Het Europees Parlement,

– gezien Verordening (EU) 2019/452 van het Europees Parlement en de Raad van 
19 maart 2019 tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe 
investeringen in de Unie1,

– gezien het witboek van de Commissie van 17 juni 2020 over het tot stand brengen van 
een gelijk speelveld wat betreft buitenlandse subsidies (COM(2020)0253),

– gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de COVID-19-crisis veel Europese bedrijven in een kwetsbare positie 
heeft gebracht als gevolg van financiële problemen; overwegende dat de sociaal-
economische gevolgen van de pandemie in landen zonder markteconomie kleiner zullen 
zijn dan in de lidstaten van de EU2;

B. overwegende de uitkomst van de geschilbeslechtingszaak in het kader van de 
Wereldhandelsorganisatie tussen China en de EU over markteconomiebehandeling en 
anti-dumping;

C. overwegende dat voorbeelden van buitenlandse overnames in Afrika een geopolitieke 
strategie blootleggen die stoelt op infrastructuurnetwerken, het creëren van een 
kunstmatig tekort aan bepaalde grondstoffen, en het aan landen opdringen van een 
schadelijke afhankelijkheid van bepaalde derde landen;

1. verzoekt de Commissie de lidstaten ertoe aan te sporen agressieve overnames in de EU-
markt door staats- of door de staat gesubsidieerde bedrijven uit derde landen te 
verbieden, met name in strategische sectoren;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie.

1 PB L 791 van 21.3.2019, blz. 1.
2 Verwachte ontwikkeling van het bbp in 2020 volgens de OESO: -9,1 % voor de eurozone (-11,4 % voor Italië, -
11,3 % voor Frankrijk, 11,1 % voor Spanje), terwijl het voor China -2,6 % is. Zie: 
https://www.oecd.org/economic-outlook/.


