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Pergunta com pedido de resposta oral O-000047/2015 

à Comissão 
Artigo 128.º do Regimento 

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 

Assunto: Proteção do património europeu 

Na região de Bordéus, 230 explorações vitícolas foram adquiridas por investidores chineses, que 
exportam 100 % da sua produção para o estrangeiro. Esta situação provoca o aumento dos preços 
do vinho, bem como das vinhas. Estes investidores compraram, nomeadamente, marcas de 
conhaque como a Roullet-Fransc ou a Breuil, as quais utilizam agora essencialmente materiais 
provenientes da China. 

Tais investimentos contribuem para denegrir a imagem dos produtos locais, assim como a 
denominação de Bordéus, desvirtuada e deteriorada na China, onde por vezes é adicionada água aos 
vinhos. O Tribunal de Contas denuncia a existência de operações financeiras dúbias, objeto de atos 
de corrupção, muito frequentes entre os grupos públicos chineses. Estes investimentos estrangeiros 
põem em risco a qualidade e a autenticidade dos produtos do património dos Estados-Membros e 
têm um impacto negativo na economia local.  

A Comissão destaca a importância da autenticidade do património europeu. Como tenciona garantir a 
sua proteção contra os investimentos estrangeiros que o desvirtuam e ameaçam a sua 
sustentabilidade?  

Pretende a Comissão autorizar e encorajar os Estados-Membros a prever um enquadramento para 
estes investimentos, a fim de que tenham um impacto mais positivo na economia local e garantam 
uma maior proteção dos trabalhadores? 
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