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IEROSINĀJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Ārlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

– ņemot vērā Vides aizsardzības nodokļu likumu, kuru 2016. gada decembrī pieņēma 

Nacionālais Tautas kongress un kurš stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī, 

– ņemot vērā to, ka Starptautiskā Migrācijas organizācija (IOM) ir paziņojusi, ka vides 

faktori ietekmē nacionālās un starptautiskās migrācijas plūsmas, jo cilvēki pamet vietas, 

kurās straujāku klimata pārmaiņu rezultātā ir radušies smagi apstākļi vai tie pasliktinās1, 

A. tā kā Ķīna ir visstraujāk augošais tirgus ES pārtikas produktiem; 

B. tā kā ir skaidrs, ka dažos Ķīnas reģionos pasliktināsies lauku iedzīvotāju iztikas iespējas 

temperatūras un nokrišņu, kā arī citu klimata galēju izpausmju svārstību dēļ; tā kā 

plānošana par pārcelšanu ir kļuvusi par efektīvu pielāgošanās politikas iespēju, lai 

samazinātu klimata radītu neaizsargātību un nabadzību2, 

1. atzinīgi vērtē Ķīnas veiktās reformas kopš pieejas „ekoloģiskā civilizācija“ uzsākšanas; 

uzskata, ka īpašais statuss, kas tiesās tika piešķirts vides NVO, revīzijas par ierēdņu 

darba ietekmi uz vidi un lielas investīcijas elektromobilitātē un tīrā enerģijā liecina par 

reformām pareizajā virzienā; 

2. atzinīgi vērtē Ķīnas 2016. gada rīcības plānu apkarot mikrobu rezistenci; uzsver, cik 

svarīga ir sadarbība starp Ķīnu, kura patērē pusi no pasaules ikgadējām pretmikrobu 

zālēm, un ES, apkarojot šo globālo apdraudējumu; uzskata, ka divpusējos ES un Ķīnas 

tirdzniecības nolīgumos ir jāiekļauj  dzīvnieku labturības noteikumi; 

3. atzinīgi vērtē valsts pamatnostādnes, kurās pausts mudinājums Ķīnas iedzīvotājiem līdz 

2030. gadam ievērojami samazināt gaļas patēriņu; mudina Savienību un Ķīnu apvienot 

spēkus, lai virzītos uz ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas ražošanas un patēriņa 

sistēmu, kura uzlabos globālo uzturdrošību, drošību un izsekojamību, kā arī sekmēs 

veselīgu ēdienkarti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību; 

4. ņem vērā Ķīnas lēmumu aizliegt cieto atkritumu importu, kas skaidri parāda, cik svarīgs 

ir produktu izstrādes, ražošanas, remontēšanas, atkārtotas izmantošanas un otrreizējas 

pārstrādes process, īpaši uzsverot plastmasas ražošanu un izmantošanu; atgādina Ķīnas 

neseno mēģinājumu aizliegt retzemju elementu eksportu un aicina Komisiju ņemt vērā 

globālo ekonomiku savstarpējo atkarību, nosakot ES politikas prioritātes; 

5. uzskata, ka pastāv iespēja, interese un nepieciešamība kopējai ES un ASEAN sadarbībai, 

lai izstrādātu kopīgu aprites ekonomikas stratēģiju; uzskata, ka Ķīnai var būt izšķiroša 

nozīme, virzot šo iniciatīvu ASEAN; 

                                                 
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 un UNESCO 2013. gads, World Social Science Report 2013, Changing Global Environments, 234-

241. lpp. 
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6. uzskata, ka Ķīna un Eiropas Savienība gūs labumu, veicinot ilgtspējību savās 

tautsaimniecībās un attīstot daudznozaru ilgtspējīgu un aprites bioekonomiku;  

7. atzinīgi vērtē vienošanos palielināt sadarbību par pētniecību un inovāciju 

pamatiniciatīvās, kuras attiecas uz pārtiku, lauksaimniecību un biotehnoloģijām, vidi un 

ilgtspējīgu urbanizāciju, virszemes transportu, drošāku un videi nekaitīgāku aviācijas 

nozari un biotehnoloģijām vides un sabiedrības veselībai, par kurām tika panākta 

vienošanās 2017. gada jūnijā organizētajā ES un Ķīnas 3. inovācijas un sadarbības 

dialogā un attiecīgajā 2017. gada oktobrī pieņemtajā ceļvedī ES un Ķīnas sadarbībai 

zinātnes un tehnoloģijas (S&T) jomā; aicina ES un Ķīnu turpināt šos centienus un 

ieviest praksē pētniecības un izstrādes rezultātus; 

8. norāda, ka Savienība un Ķīna ir lielā mērā atkarīgas no fosilā kurināmā un ka kopā tās 

veido trešdaļu no pasaules kopējā patēriņa, kas ierindo Ķīnu Pasaules Veselības 

organizācijas (PVO) nāvējoša āra gaisa piesārņojuma vērtējuma augšgalā; uzsver, ka, 

pieaugot tirdzniecībai ar bioekonomikas izstrādājumiem, kuri ir izgatavoti no 

atjaunojamiem materiāliem, var samazināties Ķīnas un Savienības tautsaimniecību 

atkarība no fosilā kurināmā; aicina ES un Ķīnu padziļināt attiecības citās 

siltumnīcefekta gāzu emisijas mazināšanas jomās, piemēram, saistībā ar 

elektromobilitāti, atjaunojamo enerģiju un energoefektivitāti, turpināt un paplašināt ES 

un Ķīnas ceļvedi energosadarbībā pēc 2020. gada un pastiprināt kopīgos pūliņus, lai 

izstrādātu instrumentus zaļajam finansējumam, īpaši finansējumam klimata pārmaiņu 

jomā; aicina Ķīnu un ES izpētīt un sekmēt tādu pārrobežu elektroenerģijas pārvades 

līniju iepriekšēju plānošanu un izstrādi, kuras izmanto augstsprieguma līdzstrāvas 

tehnoloģiju, lai palielinātu atjaunojamo energoresursu avotu pieejamību; 

9. mudina Savienību un Ķīnu turpināt partnerību attiecībā uz ilgtspējīgu urbanizāciju, 

tostarp tādās jomās kā ekoloģiski tīrs transports, gaisa kvalitātes uzlabošana, aprites 

ekonomika un ekodizains; uzsver, ka nepieciešams turpināt vides aizsardzības 

pasākumu īstenošanu, ņemot vērā, ka vairāk nekā 90 % pilsētu neatbilst valsts 

standartam gaisa piesārņojuma ziņā, proti, 2,5 cieto daļiņu (PM)koncentrācijai un ka 

Ķīnā katru gadu vairāk nekā viens miljons cilvēku mirst no slimībām, kas saistītas ar 

gaisa piesārņojumu; 

10. uzsver abpusējās intereses, sekmējot zemas oglekļa emisijas un mazinot siltumnīcefekta 

gāzu (SEG) emisijas pārredzamos, publiskos un labi regulētos energoresursu tirgos; 

uzskata, ka ES un Ķīnas stratēģiskās partnerības vērtība ir nepieciešams faktors Parīzes 

nolīguma īstenošanai un efektīvai klimata pārmaiņu apkarošanai; aicina ES un Ķīnu 

izmantot savu politisko ietekmi, lai sekmētu Parīzes nolīguma, kā arī Ilgtspējīgas 

attīstības programmas 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu, 

un mudina īstenot uz sadarbību vērstu pieeju UNFCCC Līgumslēdzēju pušu konferencē 

un ANO Augsta līmeņa politiskajā forumā; aicina pieņemt kopīgu paziņojumu par 

rīcību klimata pārmaiņu apkarošanā, lai parādītu kopīgo apņemšanos stingri īstenot 

Parīzes nolīgumu un aktīvi sadarboties 2018. gada Talanoa dialogā, kā arī COP24; 

mudina tās uzņemties atbildīgu lomu starptautiskajās sarunās, sekmējot mērķi ierobežot 

globālo sasilšanu ar attiecīgo valsts klimata politiku, kā arī paredzot finanšu līdzekļus, 

lai sasniegtu mērķi līdz 2020. gadam katru gadu ieguldīt USD 100 miljardus klimata 

pārmaiņu seku mazināšanas un pielāgošanās jomā; 
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11. atzinīgi vērtē Ķīnas valsts emisijas tirdzniecības sistēmas darbības sākumu 2017. gada 

decembrī;  ņem vērā veiksmīgo Ķīnas un ES sadarbību šīs sistēmas sagatavošanās 

posma laikā, kas ļāva to uzsākt; atzīst Ķīnas vadītāju vēlmi samazināt siltumnīcas efektu 

izraisošo gāzu emisijas un cer, ka darbs pie uzraudzības, ziņošanas un verifikācijas, kas 

ir būtiska, lai sistēma darbotos labi, nesīs augļus; uzsver, ka pasākumiem klimata 

pārmaiņu apkarošanā ir jāaptver visa tautsaimniecība, un atzinīgi vērtē nodomu 

paplašināt to piemērošanas jomu, lai iekļautu rūpniecības nozares un uzlabotu sistēmas 

tirdzniecības režīmu; aicina ES un Ķīnu turpināt partnerību sadarbības projektā, lai 

attīstītu Ķīnas oglekļa tirgu nolūkā padarīt to par efektīvu instrumentu, kas rada 

jēgpilnus stimulus emisiju samazināšanai un turpmākai tā saskaņošanai ar ES emisiju 

tirdzniecības sistēmu; aicina abas puses sekmēt oglekļa cenas noteikšanas mehānismus 

citās valstīs un reģionos, izmantojot savu pieredzi un specializētās zināšanas un 

apmainoties ar paraugpraksi, kā arī iesaistoties pūliņos izveidot sadarbību starp 

esošajiem oglekļa tirgiem, lai panāktu vienlīdzīgus konkurences apstākļus pasaulē; 

12. sagaida, ka Ķīna nošķirs ekonomisko izaugsmi no vides degradācijas, iekļaujot 

bioloģiskās daudzveidības aizsardzību tās pašreizējās globālajās stratēģijās, sekmējot 

ANO Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam un IAM sasniegšanu, kā arī 

efektīvi īstenojot ziloņkaula tirdzniecības aizliegumu. atzinīgi vērtē ES un Ķīnas 

divpusējā koordinācijas mehānisma  (BCM) darbu mežu tiesību aktu izpildes un 

pārvaldības (FLEG) jomā, visā pasaulē apkarojot nelikumīgu mežistrādi; tomēr mudina 

Ķīnu izmeklēt ievērojamo nereģistrēto kokmateriālu tirdzniecību starp FLEGT 

brīvprātīgā partnerattiecību nolīguma parakstītājām valstīm un Ķīnu; 

13. iesaka pieņemt obligātas Ķīnas politikas pamatnostādnes par atbildīgiem ārvalstu 

ieguldījumiem mežsaimniecībā, kas jāīsteno kopā ar piegādātājām valstīm, iesaistot 

Ķīnas uzņēmumus, kas apkaro nelikumīgu kokmateriālu tirdzniecību; 

14. atzinīgi vērtē to, ka Ķīna un ES parakstīja saprašanās memorandu  par ūdens resursu 

politiku, ar mērķi veicināt dialogu par attīstību un tiesību aktu izpildi, lai aizsargātu 

ūdens resursus; stingri atbalsta ES un Ķīnas 2017. gada septembrī parakstīto Turku 

deklarāciju, kurā tika uzsvērts, ka pareizā ūdens resursu pārvaldībā jāpiešķir prioritāte 

ekoloģijai un vidi saudzējošai attīstībai, ierādot ūdens saglabāšanai ievērojamu vietu un 

atjaunojot ūdens ekosistēmas; un uzsver, ka saprašanās memorands par ES un Ķīnas 

ūdens politikas dialogu ne tikai bagātina Ķīnas un ES stratēģisko partnerību, bet arī 

precizē sadarbības virzienu, piemērošanas jomu, metodiku un finanšu kārtību;  

15. uzsver, ka ES un Ķīnas tirdzniecībā ir svarīgi nodrošināt vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus; pauž bažas par negodīgu konkurenci, ko radīja valsts iejaukšanās Ķīnas 

ekonomikā, izmantojot milzīgas subsīdijas un diskrimināciju par labu iekšzemes 

piegādātājiem, Ķīnas tirgus norobežošanu no ES ieguldītājiem, un valdības īpašumā, 

kontrolē vai vadībā esošu uzņēmumu veiktu Eiropas svarīgāko ilgtspējības tehnoloģiju 

uzņēmumu pārņemšanu, jo īpaši, bet ne tikai saules enerģijas paneļu, bateriju un 

elektrisko transportlīdzekļu ražošanas tirgos, aicina Komisiju pilnībā izmantot visus tās 

rīcībā esošos tirdzniecības aizsardzības instrumentus, jo īpaši ES jaunos antidempinga 

un antisubsidēšanas noteikumus, un aicina Padomi ātri noteikt, izmantojot koplēmuma 

procedūru ar Eiropas Parlamentu, efektīvu ārvalstu tiešo ieguldījumu kontroles sistēmu; 

16. atzīst, cik liela nozīme ir Komisijas finansētajam sadarbības projektam starp Eiropas un 
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Ķīnas organizācijām, kuru 2017. –2014. gadā īstenoja Instrumenta sadarbībai 

kodoldrošības jomā (INSC) aizgādībā, novērtējot kodolnegadījumu vai radiācijas 

avārijsituāciju pārvaldības standartus un kārtību Ķīnā un stiprinot Ķīnas kodolenerģijas 

tehnoloģiju pētniecības institūta spējas smagu avāriju pārvaldības pamatnostādņu jomā; 

17. mudina Ķīnas un Eiropas ieguldītājus pieņemt labākus sociālās un vidiskās atbildības 

globālos standartus un uzlabot visā pasaulē ieguves rūpniecības standartus; atkārtoti 

norāda, ka, ņemot vērā sarunas par visaptverošo ES un Ķīnas ieguldījumu nolīgumu, 

Eiropas Savienībai ir jāatbalsta ilgtspējīgas attīstības iniciatīvas, veicinot atbildīgus 

ieguldījumus un vides un darba pamatstandartus; aicina Ķīnas un Eiropas iestādes 

ieviest stimulus, lai iedrošinātu Ķīnas un Eiropas kalnrūpniecības uzņēmumus īstenot 

savu darbību jaunattīstības valstīs saskaņā ar starptautiskajiem cilvēktiesību 

standartiem, un veicināt ieguldījumus spēju palielināšanā zināšanu un tehnoloģiju 

nodošanai un vietējā personāla pieņemšanai darbā; 

18. atzinīgi vērtē Ķīnas paziņojumu 2017. gada decembrī notikušajā “Vienas planētas 

samitā” palielināt pārredzamību attiecībā uz Ķīnas uzņēmumu ietekmi uz vidi un Ķīnas 

ieguldījumiem ārzemēs; pauž bažas par to, ka infrastruktūras projektiem, piemēram, 

Ķīnas iniciatīvai “viena josla, viens ceļš” (OBOR) varētu būt negatīva ietekme uz vidi 

un klimatu, kas varētu palielināt fosilā kurināmā izmantošanu citās valstīs, kuras ir 

iesaistītas infrastruktūras attīstībā vai kuras tā skar; aicina ES iestādes un dalībvalstis 

veikt vides ietekmes novērtējumus un iekļaut ilgtspējības klauzulu ikvienā sadarbības 

projektā, kas saistīts ar iniciatīvu “viena josla, viens ceļš”; pieprasa izveidot apvienoto 

komiteju, kurā piedalītos iesaistīto valstu un trešo pušu pārstāvji, lai pārraudzītu ietekmi 

uz vidi un klimatu; atzinīgi vērtē Komisijas un Eiropas Ārējās darbības dienesta 

(EĀDD) iniciatīvu 2018. gada pirmajā pusē izstrādāt ES un Āzijas savienojamības 

stratēģiju; uzskata, ka šajā stratēģijā būtu jāiekļauj stingras saistības attiecībā uz 

ilgtspējību, vides aizsardzību un klimata politiku; 

19. atzinīgi vērtē Ķīnas sasniegumus pārtikas nekaitīguma standartu uzlabošanā, kam ir 

svarīga nozīme, lai aizsargātu Ķīnas patērētājus un novērstu krāpšanu pārtikas jomā; 

uzsver patērētāju iespēcināšanas uzlabošanu, kas ir būtisks solis Ķīnas patērētāju 

kultūras paaugstināšanā; 

20. mudina Ķīnas un Eiropas policijas un tiesībaizsardzības dienestus kopīgi rīkoties, lai 

kontrolētu nelegālo narkotisko vielu eksportu, un kopīgi izmantot izlūkdatus par 

narkotiku kontrabandu, apmainoties ar informāciju personu un noziedznieku tīklu 

atklāšanai; norāda, ka saskaņā ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 

(EMCDDA) dokumentu „2017. gada Eiropas ziņojums par narkotikām — tendences un 

attīstība“ daudzu jaunu psihoaktīvo vielu, kuras tiek piegādātas Eiropā, izcelsme ir 

Ķīnā, proti, Ķīnas ķīmisko vielu un farmācijas uzņēmumi vairumā ražo jaunās vielas, 

nosūtot tās uz Eiropu, kur šīs vielas pārstrādā produktos, iepako un pārdod; 

21. atzīst, ka ģimenes un atsevišķas personas ir migrējušas sausuma un citu dabas katastrofu 

rezultātā un ka Ķīnas iestādes ir ieplānojušas vairākus liela mēroga pārcelšanas 

projektus; pauž bažas par ziņojumiem no Ninsjas reģiona par daudzām problēmām 

jaunajās pilsētās un par represijām pret cilvēkiem, kuri atsakās pārcelties; pauž bažas 

par to, ka vides aizstāvji tiek aizturēti, vajāti un notiesāti un ka reģistrētās valsts vides 

NVO arvien biežāk saskaras ar Ķīnas uzraudzības iestāžu kontroli; 
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22. aicina Ķīnu arī turpmāk paplašināt tiesībaizsardzības pasākumus, lai pārtrauktu nelegālo 

zveju, jo Ķīnas zvejas laivas to turpina ārvalstu ūdeņos, tostarp Korejas rietumu jūrā un 

Austrumķīnas jūrā un Dienvidķīnas jūrā, Indijas okeānā, un pat Dienvidamerikā; 

23. aicina Ķīnas eksportētājus un Eiropas importētājus samazināt toksiskās atliekas Ķīnā 

ražotajos apģērbos, izstrādājot pienācīgus ķīmisko vielu pārvaldības noteikumus un 

pakāpeniski izbeidzot svina, nonilfenola etoksilātu (NPE), perfluorēto ķīmisko vielu 

(PFC), formaldehīdu un citu toksisku vielu izmantošanu tekstilmateriālos. 
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