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B9-0340/2020

Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre a proteção da nossa economia 
contra as aquisições estrangeiras

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2019/452 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 19 de março de 2019, que estabelece um regime de análise dos investimentos diretos 
estrangeiros na União1,

– Tendo em conta o Livro Branco da Comissão, de 17 de junho de 2020, sobre a criação 
de condições de concorrência equitativas no que respeita às subvenções estrangeiras 
(COM(2020)0253),

– Tendo em conta o artigo 143.º do seu Regimento,

A. Considerando que a crise do coronavírus colocou muitas empresas europeias numa 
situação vulnerável face às dificuldades financeiras; que as consequências 
socioeconómicas da pandemia nos países que não têm uma economia de mercado serão 
menores do que nos Estados-Membros da UE2;

B. Tendo em conta os resultados do processo de resolução de litígios junto da Organização 
Mundial do Comércio entre a China e a UE em matéria de tratamento de economia de 
mercado e de anti-dumping;

C. Considerando que os exemplos de aquisições estrangeiras em África revelam uma 
estratégia geopolítica dominada pelas redes de infraestruturas, que criam uma escassez 
artificial de certas matérias-primas e forçam os países a uma dependência prejudicial de 
determinados países terceiros;

1. Pede à Comissão que incentive os Estados-Membros a proibir as aquisições agressivas 
no mercado da UE por empresas públicas ou subsidiadas pelo Estado de países 
terceiros, nomeadamente no que se refere a setores estratégicos;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão.

1 JO L 791 de 21.3.2019, p. 1.
2 Segundo a OCDE, a variação prevista do PIB para 2020 é de -9,1 % para a zona euro (-
11,4 % para a Itália, -11,3 % para a França, 11,1 % para a Espanha) e de -2,6 % para a China. 
Ver: https://www.oecd.org/economic-outlook/.


