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ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse 2016. aasta detsembris Hiina Rahvakongressi poolt kehtestatud 

keskkonnakaitsemaksu seadust, mis jõustus 1. jaanuaril 2018, 

– võttes arvesse Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni väidet, et keskkonnategurid 

mõjutavad riigisiseseid ja rahvusvahelisi rändevoogusid, kuna kliimamuutuste 

kiirenemise tõttu lahkuvad inimesed raskete või halvenevate tingimustega 

piirkondadest1, 

A. arvestades, et Hiina on kõige kiiremini kasvav ELi toiduainete turg; 

B. arvestades, et on selge, et mõnedes Hiina piirkondades hakkavad maaelanike elatise 

teenimise võimalused temperatuuri- ja sademetehulga kõikumiste ja muude äärmuslike 

kliimatingimuste tõttu halvenema; arvestades, et elanike ümberpaigutamise 

kavandamisest on saanud tulemuslik poliitikameede, mis aitab kliimast tingitud vaesust 

ja ohustatust leevendada2; 

1. väljendab rahulolu Hiinas pärast „ökoloogilise tsivilisatsiooni“ kontseptsiooni 

kasutuselevõttu toimunud reformide üle; on seisukohal, et kohtutes valitsusvälistele 

keskkonnaorganisatsioonidele eristaatuse andmine, ametiisikute tegevuse 

keskkonnamõju hindamine ning suured investeeringud elektritransporti ja puhtasse 

energiasse on õige suunitlusega reformid; 

2. tunnustab Hiina 2016. aasta tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse vastu 

võitlemiseks; rõhutab Hiina ja ELi koostöö tähtsust võitluses selle ülemaailmse ohu 

vastu, kuna Hiinas tarbitakse igal aastal pool maailmas tarbitavatest 

antimikroobikumidest; nõuab loomade heaolu puudutavate sätete lisamist ELi ja Hiina 

kahepoolsetesse kaubanduskokkulepetesse; 

3. tunnustab Hiina riiklikke suuniseid, milles soovitatakse inimestel 2030. aastaks oluliselt 

piirata liha tarbimist; õhutab Euroopa Liitu ja Hiinat ühisel jõul edendama kestlikumat 

põllumajandusliku toidutootmise ja -tarbimise süsteemi, mis aitaks parandada maailma 

toiduga kindlustatust, toiduohutust ja toiduainete jälgitavust, tervislikku toitumist ning 

loomade tervist ja heaolu; 

4. võtab teadmiseks Hiina otsuse keelata tahkete jäätmete import, millega rõhutatakse 

toodete kavandamis-, tootmis-, parandamis-, korduskasutus- ja ringlussevõtuprotsessi 

tähtsust, erilise rõhuasetusega plastesemete tootmisele ja kasutamisele; tuletab meelde 

Hiina hiljutist katset keelata haruldaste muldmetallide eksport ja palub komisjonil ELi 

poliitika prioriteetide seadmisel arvesse võtta maailma majanduspiirkondade 

                                                 
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“ 

(Ümberpaigutamine kui kliimamuutustest tingitud ohtude leevendamise abinõu Põhja-Hiinas). ISSC ja 

UNESCO 2013. World Social Science Report 2013. Changing Global Environments (Sotsiaalteadlaste 

ülemaailmne aruanne 2013. Ülemaailmsed keskkonnamuutused), lk 234–241. 
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omavahelist seotust; 

5. on veendunud, et ühise ringmajandusstrateegia väljatöötamiseks oleks võimalik ELi ja 

ASEANi koostöös, milleks on olemas nii huvi kui ka vajadus; on kindel, et Hiina võiks 

seda algatust ASEANis oluliselt edendada; 

6. väidab, et Hiinale ja Euroopa Liidule on kasulik edendada oma majanduse kestlikkust 

ning arendada välja paljusektoriline ja kestlik ringbiomajandus;  

7. väljendab rahulolu kokkuleppega tõhustada teadus- ja innovatsioonialast koostööd 

seoses juhtalgatustega, mis puudutavad toitu, põllumajandust ja biotehnoloogiat, 

keskkonda ja kestlikku linnastumist, maismaatransporti, ohutumat ja 

keskkonnahoidlikumat lennundust ning keskkonna- ja tervishoiuvaldkonna 

biotehnoloogiaid, nagu lepiti kokku 2017. aasta juunis toimunud kolmandal 

innovatsioonikoostöö alasel dialoogil ja 2017. aasta oktoobris avaldatud vastavas ELi ja 

Hiina teadus- ja tehnoloogiaalase koostöö tegevuskavas; kutsub ELi ja Hiinat üles neid 

pingutusi jätkama ning teadus- ja arendusprojektide tulemusi tegelikus elus rakendama; 

8. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Liit ja Hiina sõltuvad tugevalt fossiilkütustest ja 

nende arvele langeb kokku umbes kolmandik maailma fossiilkütuste tarbimisest, 

kusjuures Hiina on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) koostatud surmava 

välisõhusaaste tekitajate nimekirjas esikohal; rõhutab, et taastuvatest materjalidest 

valmistatud biomajandustoodetega kauplemise kasv võib aidata vähendada Hiina ja ELi 

majanduste sõltuvust fossiilkütustest; nõuab, et EL ja Hiina süvendaksid oma suhteid 

muudes sellistes kasvuhoonegaaside heite vähendamise valdkondades nagu 

elektritransport, taastuvenergia ja energiatõhusus, jätkaksid ja laiendaksid pärast 2020. 

aastat ELi ja Hiina energiaalase koostöö tegevuskava täitmist ning tõhustaksid ühiseid 

pingutusi keskkonna- ja eriti kliimameetmete rahastamisvahendite loomisel; nõuab, et 

Hiina ja EL taastuvenergia allikate kättesaadavamaks muutmiseks uuriksid ja teostaksid 

piiriüleste kõrgepinge-alalisvoolu elektriülekandeliinide kavandamist ja arendamist; 

9. õhutab liitu ja Hiinat jätkama partnerlussuhteid kestliku linnastumise valdkonnas, muu 

hulgas seoses selliste küsimustega nagu puhas transport, õhukvaliteedi parandamine, 

ringmajandus ja ökodisain; rõhutab täiendavate keskkonnakaitsemeetmete vajalikkust, 

arvestades, et enam kui 90 % linnade õhus ei vasta PM2,5 kontsentratsioon riiklikele 

normidele ning et igal aastal sureb Hiinas enam kui miljon inimest õhusaastega seotud 

haigustesse; 

10. rõhutab ELi ja Hiina vastastikust huvi soodustada vähem CO2-heidet tekitavat arengut 

ja lahendada kasvuhoonegaaside heitkoguste probleeme läbipaistvatel, avalikel ja 

hästireguleeritud energiaturgudel; on veendunud, et ELi ja Hiina strateegilised 

partnerlused on väärtuslikud Pariisi kokkuleppe täitmiseks ja tulemuslikuks võitluseks 

kliimamuutuste vastu; palub ELil ja Hiinal kasutada oma poliitilist kaalu Pariisi 

kokkuleppe, 2030. aasta säästva arengu tegevuskava ja säästva arengu eesmärkide 

täitmise edendamiseks ning nõuab koostööpõhist lähenemist ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni osaliste konverentsile ja ÜRO kõrgetasemelisele poliitilisele 

foorumile; kutsub mõlemaid osapooli üles võtma vastu kliimameetmete teemalist 

ühisavaldust, mis näitaks nende ühist pühendumust Pariisi kokkuleppe rangele 

täitmisele ning aktiivset osalemist 2018. aasta Talanoa dialoogis ja 

konventsiooniosaliste 24. konverentsil; soovitab neil rahvusvahelistel läbirääkimistel 
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vastutustundlikult tegutseda, et aidata saavutada ülemaailmse soojenemise piiramise 

eesmärki tänu kummagi siseriiklikule kliimapoliitikale ja rahalistele maksetele, millega 

tuleks jõuda 2020. aastaks eesmärgini eraldada igal aastal leevendamis- ja 

kohanemismeetmete jaoks 100 miljardit USD-d; 

11. väljendab heameelt selle üle, et Hiinas käivitati 2017. aasta detsembris üleriigiline 

saastekvootidega kauplemise süsteem; võtab teadmiseks Hiina ja ELi eduka koostöö 

süsteemi käivitamist võimaldanud ettevalmistusetapis; tunnustab Hiina juhtkonna tahet 

kasvuhoonegaaside heitkoguseid piirata ning ootab, milliseid tulemusi annab praegu 

käimasolev töö jälgimise, aruandluse ja kontrolliga, millel on süsteemi eduka toimimise 

jaoks keskne tähtsus; rõhutab kogu majandussüsteemi hõlmavate meetmete tähtsust 

kliimamuutuste seisukohalt ning tervitab kavatsust laiendada süsteemi tööstussektoritele 

ja täiustada kauplemiskorda; kutsub ELi ja Hiinat üles jätkama koostööprojekti raames 

koostööd Hiina CO2-turu arendamiseks, nii et sellest saaks tulemuslik vahend, mis 

annab mõjusad stiimulid heitkoguste piiramiseks ja kogu süsteemi jätkuvaks 

ühtlustamiseks ELi saastekvootidega kauplemise süsteemiga; kutsub mõlemaid osapooli 

üles propageerima teistes riikides ja piirkondades CO2 hinna kujundamise mehhanisme 

omaenda oskuste ja kogemuste najal, parimate tavade vahetamisega ja osalemisega 

koostöö sisseseadmises praeguste CO2-turgude vahel, nii et kujuneksid võrdsed 

tingimused; 

12. loodab, et Hiina suudab lahutada majanduskasvu keskkonnaseisundi halvenemisest, 

seob oma praegused üldstrateegiad bioloogilise mitmekesisuse kaitsega, aidates sellega 

täita ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 ja kestliku arengu eesmärke, ning 

rakendab mõjusalt elevandiluuga kauplemise keeldu; tunnustab tööd, mida on tehtud 

ELi ja Hiina metsaõigusnormide täitmise järelevalve ja metsahalduse kahepoolse 

koostöö mehhanismi raames ebaseadusliku metsaraie probleemi lahendamiseks 

maailmas; nõuab aga tungivalt, et Hiina uuriks ulatuslikku dokumenteerimata 

puidukaubandust Hiina ning temaga metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, 

metsahaldust ja puidukaubandust käsitlevad vabatahtlikud partnerluslepingud sõlminud 

riikide vahel; 

13. soovitab Hiinal vastu võtta kohustuslikud suunised välisriikides metsandusse tehtavate 

vastutustundlike investeeringute kohta, mida tuleb täita koostöös tarnijariikidega ja mis 

kaasavad Hiina ettevõtjad ebaseadusliku puidukaubanduse vastasesse võitlusse; 

14. väljendab heameelt selle üle, et Hiina ja EL allkirjastasid veepoliitika alase vastastikuse 

mõistmise memorandumi, mille eesmärk on tõhustada dialoogi veekaitset reguleerivate 

õigusaktide väljatöötamise ja jõustamise küsimustes; toetab jõuliselt 2017. aasta 

septembris avaldatud ning ELi ja Hiina poolt allkirjastatud Turu deklaratsiooni, milles 

rõhutatakse, et nõuetekohases veemajanduses tuleb tähtsustada ökoloogiat ja 

keskkonnahoidlikku arengut, veekaitset ja veeökosüsteemide taastamist; ning toonitab, 

et ELi ja Hiina vahelise veepoliitika-alase dialoogi käivitamist käsitleva vastastikuse 

mõistmise memorandumiga määratletakse, lisaks Hiina ja ELi vahelise strateegilise 

partnerluse sisulisele rikastamisele, ka koostöö suund, ulatus, metoodika ja selle 

rahastamise kord;  

15. rõhutab, kui tähtis on tagada ELi ja Hiina kaubavahetuses võrdsed tingimused; 

väljendab muret ebaausa konkurentsi pärast, mis tuleneb riigi sekkumisest Hiina 
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majandusse ning väljendub suurtes subsiidiumides ja kodumaiste tarnijate eelistamises, 

ELi investorite Hiina turult eemaletõrjumises ning oluliste kestlike tehnoloogiatega 

tegelevate Euroopa ettevõtete ülevõtmises riigi omandis või riikliku kontrolli või 

suuniste all olevate firmade poolt, eelkõige näiteks päikesepaneelide, akude ja 

elektrisõidukite turul; palub komisjoni täiel määral kasutada kõiki tema käsutuses 

olevaid kaubanduse kaitsevahendeid, eelkõige ELi uusi dumpingu- ja 

subsiidiumidevastaseid eeskirju, ning palub nõukogul koos Euroopa Parlamendiga 

toimuva kaasotsustamisemenetluse teel kiiresti kehtestada tulemuslik raamistik 

välismaiste otseinvesteeringute taustakontrolli tegemiseks; 

16. tunnistab, kui tähtis on komisjoni rahastatud Euroopa ja Hiina organisatsioonide 

vaheline koostööprojekt (viidi ellu aastatel 2014–2017 tuumaohutusalase koostöö 

rahastamisvahendi egiidi all) tuuma- või muude kiirgusavariide puhuks Hiinas kehtivate 

normide ja protseduuride hindamiseks ning Hiina tuumatehnoloogia uurimisinstituudi 

võimekuste tõstmiseks ränkade õnnetuste haldamise suuniste valdkonnas; 

17. soovitab Hiina ja Euroopa investoritel võtta vastu paremad ülemaailmsed sotsiaalse ja 

ökoloogilise vastutuse normid ning täiustada kõikjal kogu maailmas oma 

kaevandustööstuse ohutusnõudeid; kinnitab, et Hiinaga toimuvatel läbirääkimistel 

laiaulatusliku investeerimislepingu sõlmimiseks peab Euroopa Liit toetama kestliku 

arengu algatusi ning selleks stimuleerima vastutustundlikke investeeringuid ning 

edendama peamisi keskkonna- ja tööõiguse norme; palub Hiina ja Euroopa 

ametivõimudel luua stiimulid, mis paneksid Hiina ja Euroopa kaevandusfirmasid 

tegutsema arengumaades kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste standarditega, ning 

soodustada investeeringuid teadmus- ja tehnosiirdevõimekusse ja kohaliku tööjõu 

värbamisse; 

18. tervitab 2017. aasta detsembris toimunud tippkohtumisel „Üks planeet“ tehtud Hiina 

avaldust, mis puudutab Hiinas tegutsevate ettevõtete keskkonnamõju ja Hiina 

välisinvesteeringute läbipaistvamaks muutmist; väljendab muret selle pärast, et sellistel 

taristuprojektidel nagu Hiina algatus „One Belt, One Road“ võib olla kahjulik mõju 

kliimale ja keskkonnale ning nende mõjul võib kasvada fossiilkütuste kasutamine teistes 

taristute arendamisse kaasatud või sellest mõjutatud riikides; nõuab, et ELi 

institutsioonid ja liikmesriigid viiksid läbi kõigi nimetatud algatusega seotud 

koostööprojektide keskkonnamõju hindamise ning lisaksid neisse projektidesse 

kestlikkusklauslid; nõuab, et asjaomaste riikide ja kolmandate osapoolte esindajatest 

moodustataks ühiskomitee keskkonna- ja kliimamõjude üle järelevalve teostamiseks; 

tervitab komisjoni ja Euroopa välisteenistuse algatust ELi ja Aasia ühenduvusstrateegia 

koostamiseks 2018. aasta esimesel poolel; nõuab, et strateegia peab sisaldama jõulisi 

kestlikkuse, keskkonnakaitse ja kliimameetmete alaseid kohustusi; 

19. väljendab heameelt Hiina edu üle toiduohutusnõuete karmistamisel, millel on keskne 

tähtsus Hiina tarbijate kaitsmisel ja toidualaste pettuste ärahoidmisel; rõhutab, et 

tarbijate mõjuvõimu suurendamine on oluline samm Hiina tarbijakultuuri taseme 

tõstmisel; 

20. soovitab Hiina ja Euroopa politsei- ja õiguskaitseasutustel võtta ühiselt meetmeid 

ebaseaduslike uimastite ekspordi kontrollimiseks ja vahetada jälitusteavet 

uimastikaubanduse kohta, vahetades üksikisikute ja kuritegelike võrgustike 
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tuvastamiseks vajalikku teavet; märgib, et Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania 

Seirekeskuse (EMCDDA) aruande „Euroopa uimastiprobleemide aruanne 2017: 

arengud ja suundumused“ kohaselt pärineb suur osa Euroopasse toodavatest 

psühhoaktiivsetest ainetest Hiinast ning sealsed keemia- ja farmaatsiafirmad toodavad 

suurtes kogustes uusi aineid, mis toimetatakse Euroopasse, kus need töödeldakse 

valmistoodeteks, pakendatakse ja maha müüakse; 

21. tunnistab, et pered ja üksikisikud on põudade ja muude loodusõnnetuste tõttu oma 

elukohtadest lahkunud ning et sellele vastuseks on Hiina ametivõimud kavandanud 

mitmeid ulatuslikke elanike ümberasustamise projekte; väljendab muret Ningxia 

piirkonnast saabuvate teadete pärast, milles räägitakse uute linnade arvukatest 

probleemidest ja ümberasumisest keelduvate inimeste karistamisest; väljendab muret 

keskkonnakaitsjate vahistamise, kohtu alla andmise ja neile karistuste määramise pärast 

ning selle pärast, et Hiina järelevalveasutused kontrollivad üha rangemalt riigis 

registreeritud valitsusväliseid keskkonnaorganisatsioone; 

22. palub, et Hiina laiendaks õiguskaitsetegevust ka ebaseadusliku kalapüügi lõpetamiseks, 

mida tema kalalaevad jätkuvalt teostavad välisriikide vetes, näiteks Korea 

läänepoolsetes vetes, Ida-Hiina ja Lõuna-Hiina merel, India ookeanil ja koguni Lõuna-

Ameerikas; 

23. palub, et Hiina eksportöörid ja Euroopa importijad vähendaksid mürgiste jääkide 

sisaldust Hiinas valmistatud rõivastes ning selleks kehtestaksid nõuetekohased 

kemikaalide haldamise eeskirjad ja loobuksid järkjärgult tekstiilitoodetes tina, 

nonüülfenooletoksülaatide, ftalaatide, perfluoritud ühendite, formaldehüüdi ja teiste 

mürgiste ainete kasutamisest. 
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