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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udenrigsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til den miljøafgiftslov, som Den Nationale Folkekongres bekendtgjorde i 

december 2016, og som trådte i kraft den 1. januar 2018; 

– der henviser til, at Den Internationale Organisation for Migration har anført, at 

miljøfaktorer har indvirkning på de nationale og internationale migrationsstrømme, 

eftersom folk forlader steder med barske eller forringede vilkår som følge af de stadig 

hurtigere klimaændringer1; 

A. der henviser til, at Kina er det hurtigst voksende marked for fødevarer fra EU; 

B. der henviser til, at det står klart, at i nogle regioner i Kina vil livsgrundlaget for 

befolkningen i landdistrikterne blive forværret på grund af ændringer i temperatur og 

nedbør og andre ekstreme klimaforhold; der henviser til, at planlægning af flytninger er 

blevet en effektiv tilpasningspolitisk foranstaltning for at mindske klimaskabt sårbarhed 

og fattigdom2; 

1. glæder sig over de reformer, der er blevet gennemført i Kina, efter at landets strategi for 

en "økologisk civilisation" er blevet indledt; betragter den særlige status, som gives til 

miljø-NGO'er ved domstole, kontroller af de miljømæssige konsekvenser ved 

tjenestemænds arbejde og de store investeringer i elektromobilitet og ren energi som 

reformer, der bevæger sig i den rigtige retning; 

2. glæder sig over Kinas handlingsplan fra 2016 om at håndtere antimikrobiel resistens; 

understreger vigtigheden af samarbejde mellem Kina, som står for halvdelen af det 

årlige globale forbrug af antimikrobielle lægemidler, og EU for at håndtere denne 

globale trussel; insisterer på, at der bør medtages bestemmelser om dyrevelfærd i 

bilaterale handelsaftaler mellem EU og Kina; 

3. glæder sig over den kinesiske stats retningslinjer, som opfordrer kinesiske borgere til at 

nedsætte deres kødforbrug betydeligt frem til 2030; opfordrer Unionen og Kina til at 

samarbejde om at bevæge sig hen imod et mere bæredygtigt system for 

agrofødevareproduktion og -forbrug, som vil forbedre global fødevaresikkerhed, 

sikkerhed og sporbarhed og fremme sund kost, dyresundhed og dyrevelfærd; 

4. noterer sig, at Kina har besluttet at forbyde import af fast affald, hvilket understreger 

vigtigheden af at designe, producere, reparere, genanvende og genbruge produkter, med 

særlig vægt på fremstillingen og anvendelsen af plast; erindrer Kinas seneste forsøg på 

at forbyde eksport af sjældne jordarter og anmoder Kommissionen om at tage den 

indbyrdes afhængighed i betragtning, som findes mellem de globale økonomier, når den 

prioriterer EU-politikker; 

                                                 
1 https://www.iom.int/migration-and-climate-change 
2 Y. Zhen, J. Pan, X. Zhang, "Relocation as a policy response to climate change vulnerability in Northern 

China", ISSC og UNESCO 2013, World Social Science Report 2013, Changing Global Environments, s. 234-

241. 
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5. mener, at der ville være rammer, interesse og behov for, at EU og ASEAN samarbejder 

om at udvikle en fælles strategi for cirkulær økonomi; mener, at Kina kan spille en 

central rolle i at fremme dette initiativ i ASEAN; 

6. mener, at Kina og Den Europæiske Union vil drage fordel af at fremme bæredygtighed i 

deres økonomier og at udvikle en tværsektoriel bæredygtig og cirkulær bioøkonomi;  

7. glæder sig over aftalen om at øge samarbejdet om forskning og innovation i forbindelse 

med flagskibsinitiativer såsom fødevarer, landbrug og bioteknologi, miljø og 

bæredygtig urbanisering, sikrere og grønnere luftfart og bioteknologi for miljøet og 

menneskers sundhed, som det blev vedtaget under den 3. dialog mellem EU og Kina om 

innovationssamarbejde i juni 2017 og den tilsvarende køreplan for EU's og Kinas 

samarbejde om videnskab og teknologi (V&T) fra oktober 2017; opfordrer EU og Kina 

til at fortsætte disse bestræbelser og omsætte resultaterne af forsknings- og 

udviklingsprojekterne i praksis; 

8. påpeger, at Unionen og Kina er stærkt afhængige af fossile brændstoffer og tilsammen 

tegner sig for ca. en tredjedel af verdens samlede forbrug, hvilket placerer Kina øverst 

på Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) liste over livsfarlig udendørs 

luftforurening; understreger, at øget handel med bioøkonomiske produkter fremstillet af 

fornyelige råstoffer kan bidrage til at mindske Kinas og Unionens økonomiers 

afhængighed af fossile brændsler; opfordrer EU og Kina til at uddybe deres forbindelser 

på andre områder for afbødning af drivhusgasemissioner såsom elektrisk mobilitet, 

vedvarende energi og energieffektivitet, til at fortsætte og udvide EU-Kina-køreplanen 

for energisamarbejde til efter 2020 og intensivere de fælles bestræbelser på at udvikle 

instrumenter til miljørigtig finansiering, især klimafinansiering; opfordrer Kina og EU 

til at udforske og engagere sig i planlægningen og udviklingen af grænseoverskridende 

eltransmissionsledninger med højspændingsjævnstrømsteknologi for at gøre vedvarende 

energikilder mere tilgængelige; 

9. opfordrer Unionen og Kina til at fortsætte deres partnerskab om bæredygtig 

urbanisering, herunder på områder som ren transport, forbedring af luftkvaliteten, den 

cirkulære økonomi og miljøvenligt design; understreger, at der er behov for at vedtage 

yderligere miljøbeskyttelsesforanstaltninger, i betragtning af at mere end 90 % af 

byerne ikke overholder den nationale standard for luftforureningskoncentration på PM 

2,5, og at over en million mennesker hvert år dør af forureningsrelaterede sygdomme i 

Kina; 

10. understreger deres gensidige interesse i at fremme lavemissionsudvikling og i at 

håndtere drivhusemissioner i gennemskuelige offentlige og velregulerede 

energimarkeder; er overbevist om værdien af strategiske partnerskaber mellem EU og 

Kina, som er nødvendige for gennemførelsen af Parisaftalen og for en effektiv 

bekæmpelse af klimaændringerne; opfordrer EU og Kina til at udnytte deres politiske 

vægt til at fremme gennemførelsen af Parisaftalen og 2030-dagsordenen for bæredygtig 

udvikling samt målene for bæredygtig udvikling (SDG) og opfordrer til en 

samarbejdsorienteret tilgang på partskonferencen under De Forenede Nationers 

rammekonvention om klimaændringer og i FN's Politiske Forum på Højt Niveau; 

opfordrer begge til at vedtage en fælles erklæring om klimaindsatsen for at vise, at de 

sammen er engageret i en stærk gennemførelse af Parisaftalen og en aktiv deltagelse i 
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Talanoadialogen i 2018 samt på COP24; opfordrer dem til at spille en ansvarlig rolle i 

de internationale forhandlinger ved at bidrage til målet om at begrænse den globale 

opvarmning gennem deres respektive interne klimapolitikker samt gennem finansielle 

bidrag til at nå målet om at afsætte 100 mia. USD om året senest i 2020 til modvirkning 

og tilpasning; 

11. glæder sig over lanceringen af den landsdækkende emissionshandelsordning i Kina i 

december 2017; noterer sig det vellykkede samarbejde under forberedelsesfasen mellem 

Kina og EU, som muliggjorde denne lancering; anerkender de kinesiske lederes vilje til 

at reducere drivhusgasemissioner og ser frem til resultaterne af det igangværende 

arbejde vedrørende overvågning, rapportering og verifikation, der er nøglen til et 

velfungerende system; understreger vigtigheden af, at der inden for hele økonomien 

sættes ind over for klimaændringer, og hilser det velkommen, at man agter at udvide 

dens anvendelsesområde til også at omfatte industrisektorer og forbedre systemets 

handelsordninger; opfordrer EU og Kina til at fortsætte deres partnerskab inden for 

samarbejdsprojektet for udvikling af Kinas kulstofmarked, således at det bliver et 

effektivt instrument, der skaber hensigtsmæssige incitamenter til emissionsreduktion, og 

yderligere tilpasse det til EU's emissionshandelsordning; opfordrer begge parter til 

yderligere at fremme CO2-prissætningsmekanismer i andre lande og regioner ved hjælp 

af deres egne erfaringer, egen ekspertise og udveksling af bedste praksis samt deltage i 

bestræbelserne på at opbygge samarbejde mellem eksisterende kulstofmarkeder for at 

arbejde hen imod lige vilkår på verdensplan; 

12. håber, at Kina vil afkoble økonomisk vækst fra økologisk nedbrydning ved at 

inkorporere biodiversitetsbeskyttelse i dets nuværende globale strategier, lette opnåelsen 

af resultater i FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og målene for bæredygtig 

udvikling (SDG) og effektivt gennemføre forbuddet mod handel med elfenben; 

anerkender det arbejde, der udføres af EU's og Kinas bilaterale 

koordineringsmekanisme om retshåndhævelse og god forvaltningspraksis på 

skovbrugsområdet (FLEG) med henblik på at bekæmpe den ulovlige skovhugst på 

verdensplan; opfordrer imidlertid indtrængende Kina til at undersøge den betydelige 

udokumenterede handel med tømmer mellem de stater, der har undertegnet den 

frivillige partnerskabsaftale om FLEGT, og Kina; 

13. anbefaler, at Kina vedtager obligatoriske politiske retningslinjer om ansvarlige 

oversøiske skovbrugsinvesteringer, der skal gennemføres sammen med 

leverandørlandene, for at inddrage kinesiske virksomheder i bekæmpelsen af ulovlig 

handel med træ. 

14. glæder sig over, at EU og Kina har undertegnet et aftalememorandum om vandpolitik 

med det formål at styrke dialogen om udarbejdelse og håndhævelse af lovgivning til 

beskyttelse af vand; støtter kraftigt Åboerklæringen fra september 2017, som blev 

undertegnet af EU og Kina, og som understregede, at god forvaltning af 

vandressourcerne bør prioritere økologi og grøn udvikling, give bevaring af 

vandressourcerne en fremtrædende position og genoprette vandøkosystemerne; 

understreger desuden, at aftalememorandummet om indledning af en dialog mellem EU 

og Kina om vandpolitik ikke kun beriger indholdet af det strategiske partnerskab 

mellem EU og Kina, men også fastsætter retningslinjer, omfang, metode og finansielle 

ordninger for samarbejdet;  
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15. understreger betydningen af at sikre lige vilkår i samhandelen mellem EU og Kina; 

udtrykker bekymring over illoyal konkurrence som følge af statslig indblanding i den 

kinesiske økonomi gennem omfattende subsidier og forskelsbehandling til fordel for 

indenlandske leverandører, afskærmning af det kinesiske marked for EU-investorer og 

overtagelse af europæiske virksomheder inden for vigtige bæredygtighedsteknologier 

gennem virksomheder under statsligt ejerskab, kontrol eller vejledning, navnlig, men 

ikke begrænset til, markedet for solpaneler, batterier og elektriske køretøjer; opfordrer 

Kommissionen til at gøre fuld brug af alle de handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, 

den har til sin rådighed, navnlig EU's nye antidumping- og antisubsidieregler, og 

opfordrer Rådet til hurtigt inden for rammerne af den fælles beslutningsprocedure med 

Parlamentet at etablere en effektiv ramme for screening af udenlandske direkte 

investeringer; 

16. anerkender den vigtige betydning af det af Kommissionen finansierede 

samarbejdsprojekt mellem europæiske og kinesiske organisationer, der blev gennemført 

i perioden 2014-2017 inden for rammerne af instrumentet for samarbejde om sikkerhed 

på det nukleare område, i forbindelse med vurderingen af standarderne og ordningerne 

for radiologisk og nukleart katastrofeberedskab i Kina og styrkelsen af kapaciteten hos 

det kinesiske institut for forskning i kernekraftteknologi, når det gælder retningslinjer 

for håndtering af alvorlige ulykker; 

17. opfordrer kinesiske og europæiske investorer til at vedtage bedre globale standarder for 

social og miljømæssig ansvarlighed og til at forbedre sikkerhedsstandarderne for deres 

udvindingsindustri i hele verden; gentager, at med hensyn til forhandlinger om en 

omfattende investeringsaftale med Kina bør Den Europæiske Union støtte initiativer 

vedrørende bæredygtig udvikling ved at tilskynde til ansvarlig investering og fremme 

grundlæggende miljø- og arbejdsstandarder; anmoder de kinesiske og europæiske 

myndigheder om at skabe incitamenter for at tilskynde kinesiske og europæiske 

mineselskaber til at gennemføre deres aktiviteter i udviklingslandene i 

overensstemmelse med de internationale menneskerettighedsstandarder og for at 

tilskynde til at investere i kapacitetsopbygning for viden- og teknologioverførsel og 

lokalt rekrutteret arbejdskraft; 

18. glæder sig over meddelelsen fra Kina i forbindelse med One Planet-topmødet i 

december 2017 om, at de miljømæssige indvirkninger af virksomheder i Kina og 

kinesiske investeringer i udlandet skal gøres mere gennemskuelige; er bekymret over, at 

infrastrukturprojekter såsom Kinas initiativ "One Belt One Road" kan have en negativ 

indvirkning på miljøet og klimaet og kunne føre til øget anvendelse af fossile 

brændstoffer i andre lande, der er involveret i eller berørt af infrastrukturudvikling; 

opfordrer EU's institutioner og medlemsstaterne til at udføre 

miljøkonsekvensvurderinger og til at inddrage bestemmelser om bæredygtighed i 

ethvert samarbejdsprojekt inden for rammerne af initiativet "One Belt One Road"; 

insisterer på, at der nedsættes et fælles udvalg bestående af repræsentanter fra 

involverede lande og tredjeparter med henblik på at overvåge indvirkningerne på 

miljøet og klimaet; glæder sig over initiativet fra Kommissionen og EU-

Udenrigstjenesten til at udarbejde en strategi for forbindelserne mellem EU og Asien i 

første halvdel af 2018; insisterer på, at denne strategi bør omfatte stærke løfter i retning 

af bæredygtighed, miljøbeskyttelse og klimaindsats; 
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19. glæder sig over Kinas fremskridt med hensyn til fremme af standarder for 

fødevaresikkerhed, hvilket er grundlæggende for beskyttelsen af kinesiske forbrugere 

og forebyggelsen af fødevaresvindel; understreger, at forbedringen af forbrugernes 

indflydelse er et vigtigt skridt i retning af en forbrugerkultur i Kina; 

20. opfordrer de kinesiske og europæiske politi- og retshåndhævende myndigheder til at 

træffe fælles foranstaltninger for at kontrollere eksporten af ulovlig narkotika og til at 

udveksle efterretninger om narkotikahandel ved at udveksle oplysninger for at 

identificere enkeltpersoner og kriminelle netværk; bemærker, at ifølge "den europæiske 

narkotikarapport 2017: Tendenser og udvikling", som er udarbejdet af Det Europæiske 

Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA), har en stor del af 

udbuddet af nye psykoaktive stoffer til Europa oprindelse i Kina, og nye stoffer 

masseproduceres af kemiske og farmaceutiske virksomheder i Kina, hvorfra de afsendes 

til Europa, hvor de forarbejdes til produkter, pakkes og sælges; 

21. konstaterer, at familier og enkeltpersoner er migreret som reaktion på tørke og andre 

naturkatastrofer, og at de kinesiske myndigheder som reaktion herpå har planlagt en 

række omfattende projekter til genhusning; er bekymret over beretninger fra regionen 

Ningxia, hvori der gøres opmærksom på en række problemer med de nye byer og 

repressalier for personer, der har nægtet at flytte; udtrykker sin bekymring over den 

kendsgerning, at miljøforkæmpere tilbageholdes, retsforfølges og dømmes, og at de 

kinesiske tilsynsmyndigheder i stigende grad udsætter registrerede indenlandske miljø-

NGO'er for kontrol; 

22. anmoder Kina om at udvide sin retshåndhævelsesindsats yderligere for at stoppe 

ulovligt fiskeri, da kinesiske fiskerfartøjer fortsætter med at drive ulovligt fiskeri i 

fremmede farvande, herunder Koreas Vesthav, Det Østkinesiske Hav, Det Sydkinesiske 

Hav og Det Indiske Ocean samt endog Sydamerika; 

23. anmoder kinesiske eksportører og europæiske importører om at mindske giftige rester i 

tøj fremstillet i Kina ved at fastsætte bestemmelser om korrekt kemikalieforvaltning og 

ved at udfase anvendelsen af bly, nonylphenoletoxylater, phthalater, perfluorerede 

kemikalier, formaldehyd og andre giftige stoffer i tekstiler. 
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