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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 

Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien de "Belastingwet ter bescherming van het milieu", die in december 2016 door het 

Nationaal Volkscongres werd afgekondigd en op 1 januari 2018 in werking trad, 

– gezien het feit dat de Internationale Organisatie voor Migratie heeft vastgesteld dat 

milieufactoren van invloed zijn op (inter)nationale migratiestromen, aangezien mensen 

plaatsen waar zij vanwege versnelde klimaatverandering in barre of verslechterende 

omstandigheden leven, verlaten1, 

A. overwegende dat China de snelst groeiende markt is voor EU-levensmiddelen; 

B. overwegende dat het bestaan van de plattelandsbevolking in enkele regio's in China 

duidelijk in gevaar zal komen als gevolg van temperatuurschommelingen en neerslag en 

vanwege andere klimaatuitersten; overwegende dat hervestigingsplanning een 

doeltreffende beleidsoptie is geworden voor het beperken van aan het klimaat te wijten 

kwetsbaarheid en armoede2; 

1. is ingenomen met de door China doorgevoerde hervormingen in het kader van de 

nieuwe nationale strategie ter verwezenlijking van een zogenaamde "milieubeschaving"; 

beschouwt de rechterlijke toekenning van een speciale status aan milieu-ngo's, controles 

ten aanzien van de milieueffecten van de werkzaamheden van ambtenaren en de grote 

investeringen in elektromobiliteit en schone energie als stappen in de juiste richting; 

2. is ingenomen met het actieplan van China van 2016 ter bestrijding van antimicrobiële 

resistentie; benadrukt het belang van samenwerking tussen China, goed voor 50 % van 

de jaarlijkse mondiale consumptie van antimicrobiële geneesmiddelen, en de EU 

teneinde deze wereldwijde dreiging aan te pakken; pleit voor de opname van bepalingen 

met betrekking tot dierenwelzijn in de bilaterale handelsovereenkomsten tussen de EU 

en China; 

3. noemt het verheugend dat er richtsnoeren zijn opgesteld om Chinese burgers aan te 

sporen hun vleesconsumptie aanzienlijk te verminderen tegen 2030; spoort de Unie en 

China aan de handen ineen te slaan om een duurzamer systeem voor de productie en 

consumptie van landbouw- en voedingsmiddelen te ontwikkelen en daarmee in de hele 

wereld de voedselzekerheid, -veiligheid en -traceerbaarheid te verbeteren en gezondere 

voeding en diergezondheid en -welzijn te bevorderen; 

4. neemt kennis van het besluit van China om de invoer van vast afval te verbieden, wat 

het belang van het ontwerp-, productie-, reparatie-, hergebruiks- en recyclingproces van 

producten onderstreept, met bijzondere nadruk op de productie en het gebruik van 

plastic; herinnert aan de recente poging van het land om de uitvoer van zeldzame 

aardmetalen te verbieden en verzoekt de Commissie bij de prioritering van EU-beleid 

                                                 
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 en UNESCO 2013, World Social Science Report 2013, Changing Global Environments, blz. 234-

241. 
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rekening te houden met de onderlinge verwevenheid van de wereldeconomieën; 

5. is van mening dat er in dit geval ruimte en belang is voor en behoefte is aan 

samenwerking tussen de EU en de ASEAN, teneinde een gemeenschappelijke strategie 

te ontwikkelen ter verwezenlijking van een circulaire economie; is van oordeel dat 

China binnen de ASEAN een drijvende kracht kan zijn achter dit initiatief; 

6. stelt dat China en de Europese Unie zullen profiteren van de bevordering van 

duurzaamheid binnen hun economieën en van de ontwikkeling van een 

sectoroverschrijdende, duurzame en circulaire bio-economie;  

7. is ingenomen met het akkoord tot intensivering van de samenwerking in onderzoek en 

innovatie met betrekking tot vlaggenschipinitiatieven op het gebied van onder meer 

levensmiddelen, landbouw en biotechnologieën, milieu en duurzame verstedelijking, 

vervoer op de grond, veiliger en groener luchtvervoer, en biotechnologieën ten behoeve 

van het milieu en de volksgezondheid, waarover in juni 2017 tijdens de derde dialoog 

tussen de EU en China over samenwerking op het gebied van innovatie, alsmede in het 

stappenplan van oktober 2017 voor samenwerking tussen de EU en China op het gebied 

van wetenschap en technologie, een akkoord werd bereikt; verzoekt de EU en China 

deze inspanningen voort te zetten en de resultaten van de onderzoeks- en 

ontwikkelingsprojecten in praktijk te brengen; 

8. wijst erop dat de Unie en China beide sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en 

samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer een derde van het totale mondiale verbruik, 

wat betekent dat China bovenaan de lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) 

van landen met een dodelijke buitenluchtvervuiling staat; benadrukt dat toenemende 

handel in uit hernieuwbare materialen vervaardigde bio-economische producten ertoe 

kan bijdragen dat de economie van China en de economie van de Europese Unie minder 

afhankelijk worden van fossiele brandstoffen; pleit voor de intensivering van de 

betrekkingen tussen de EU en China op andere vlakken van de beperking van 

broeikasgasemissies, zoals elektrische mobiliteit, hernieuwbare energiebronnen en 

energie-efficiëntie, om voort te breien op het stappenplan voor samenwerking tussen de 

EU en China na 2020 op het gebied van energie en dit verder uit te breiden, en om de 

gezamenlijke inspanningen op het gebied van de ontwikkeling van instrumenten voor 

groene financiering, en met name voor klimaatfinanciering, te intensiveren; verzoekt 

China en de EU om de planning en ontwikkeling van grensoverschrijdende 

elektriciteitsleidingen op basis van hoogspanningsgelijkstroom te onderzoeken en te 

bespoedigen, om hernieuwbare energiebronnen toegankelijker te maken; 

9. spoort de Unie en China aan hun partnerschap op het gebied van duurzame 

verstedelijking, onder meer met betrekking tot schoon vervoer, de verbetering van de 

luchtkwaliteit, de verwezenlijking van een circulaire economie en milieuvriendelijk 

ontwerpen, voort te zetten; benadrukt dat er aanvullende 

milieubeschermingsmaatregelen nodig zijn, aangezien de nationale norm voor fijnstof 

PM2,5 in ruim 90 % van de steden wordt overschreden, en onderstreept tevens dat in 

China jaarlijks meer dan een miljoen mensen sterven aan aandoeningen die verband 

houden met luchtvervuiling; 

10. benadrukt dat beide partijen belang hebben bij het stimuleren van koolstofarme 

ontwikkeling en het terugdringen van de broeikasgasemissies in transparante, openbare 
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en goed gereguleerde energiemarkten; is van oordeel dat strategische partnerschappen 

tussen de EU en China een waardevolle en onmisbare rol spelen bij de 

tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van Parijs en bij de doeltreffende bestrijding 

van klimaatverandering; verzoekt de EU en China hun politieke gewicht in de schaal te 

leggen om werk te maken van de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van Parijs, 

alsmede van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en doelstellingen voor 

duurzame ontwikkeling (SDG's), en pleit met klem voor een coöperatieve benadering 

tijdens de Conferentie van de Partijen bij het UNFCCC en het politiek forum op hoog 

niveau van de VN; verzoekt beide partijen een gezamenlijke verklaring over 

klimaatactie aan te nemen om er blijk van te geven dat zij hechten aan de krachtige 

tenuitvoerlegging van de Overeenkomst van Parijs en aan een actieve deelname aan de 

faciliterende dialoog van 2018, alsmede aan de COP24; spoort de partijen aan een 

verantwoordelijke rol op zich te nemen in de internationale onderhandelingen door bij 

te dragen aan de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken door middel 

van hun respectieve interne klimaatbeleid, alsmede door financiële bijdragen te doen ter 

verwezenlijking van de doelstelling om tegen 2020 jaarlijks 100 miljard USD 

beschikbaar te stellen voor beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering; 

11. is ingenomen met de invoering van een nationale regeling voor de emissiehandel in 

China in december 2017; neemt kennis van de vruchtbare samenwerking tussen China 

en de EU tijdens de voorbereidingsfase, die ervoor gezorgd heeft dat de regeling kon 

worden ingevoerd; bevestigt dat het Chinese leiderschap bereid is om de 

broeikasgasemissies terug te dringen en kijkt uit naar de resultaten van de huidige 

inspanningen op het gebied van monitoring, verslaglegging en verificatie, die van 

wezenlijk belang zijn voor de goede werking van de regeling; benadrukt dat er binnen 

de gehele economie klimaatactie moet worden genomen, en is ingenomen met het 

voornemen om maatregelen in dit kader uit te breiden naar de industriële sector en om 

de handelsafspraken met betrekking tot de regeling te verbeteren; verzoekt de EU en 

China om hun partnerschap in het kader van het samenwerkingsproject voor de 

ontwikkeling van de Chinese koolstofmarkt voort te zetten, zodat dit een doeltreffend 

instrument wordt met belangrijke stimulansen voor emissieverlaging en verdere 

harmonisering met de EU-regeling voor de emissiehandel; verzoekt beide partijen om 

koolstofbeprijzingsregelingen in andere landen en regio's te stimuleren door gebruik te 

maken van de eigen ervaring en expertise, en door beste praktijken uit te wisselen en 

zich in te zetten voor samenwerking tussen de bestaande koolstofmarkten ter 

verwezenlijking van gelijke concurrentievoorwaarden in de hele wereld; 

12. hoopt dat China in staat zal zijn economische groei los te koppelen van milieuschade, 

door bescherming van de biodiversiteit op te nemen in zijn bestaande mondiale 

strategieën, de verwezenlijking van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de 

SDG's van de VN te bevorderen, en het verbod op de handel in ivoor daadwerkelijk ten 

uitvoer te leggen; neemt kennis van de inspanningen van het Bilaterale 

Coördinatiemechanisme (BCM) EU-China op het gebied van wetshandhaving en 

governance in de bosbouw (FLEG) om illegale houtkap wereldwijd aan te pakken; 

verzoekt China echter met klem onderzoek te doen naar beduidende, 

ongedocumenteerde houthandel tussen de ondertekenaars van de vrijwillige 

partnerschapsovereenkomst inzake wetshandhaving, governance en handel in de 

bosbouw (Flegt) en China; 
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13. pleit voor de vaststelling van bindende Chinese beleidsrichtsnoeren voor verantwoorde 

overzeese investeringen in de bosbouw die in samenwerking met de toeleveringslanden 

ten uitvoer moeten worden gelegd om Chinese bedrijven te betrekken bij de bestrijding 

van illegale houtkap; 

14. is ingenomen met het feit dat China en de EU, om de dialoog over de ontwikkeling en 

tenuitvoerlegging van wetgeving ter bescherming van de waterreserves te versterken, 

een memorandum van overeenstemming (MoU) over waterbeleid hebben ondertekend; 

steunt ten zeerste de Turku-verklaring van september 2017, die is ondertekend door de 

EU en China en waarin wordt benadrukt dat goed waterbeheer moet behelzen dat 

voorrang wordt gegeven aan ecologie en groene ontwikkeling, dat waterbehoud een 

prominente plek moet krijgen en dat het waterecosysteem moet worden hersteld; 

onderstreept dat het MoU over de totstandbrenging van een dialoog tussen de EU en 

China over het waterbeleid niet alleen de inhoud van het strategisch partnerschap tussen 

China en de EU verrijkt, maar ook de richting, reikwijdte, methodologie en financiële 

regeling voor de samenwerking nader bepaalt;  

15. benadrukt dat het van belang is te zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden voor de 

handel tussen de EU en China; geeft uiting aan zijn bezorgdheid over oneerlijke 

concurrentie ten gevolge van de staatsbemoeienis in de Chinese economie door massale 

subsidiëring en discriminatie ten gunste van binnenlandse leveranciers, het afschermen 

van de Chinese markt van EU-investeerders en de overname van Europese bedrijven 

met essentiële duurzaamheidstechnologie door ondernemingen die eigendom zijn van 

de staat, door de staat worden beheerd of aangestuurd, met name maar niet uitsluitend 

op het gebied van zonnepanelen, batterijen en elektrische voertuigen; dringt er bij de 

Commissie op aan volledig gebruik te maken van alle 

handelsbeschermingsinstrumenten die zij tot haar beschikking heeft, met name de 

nieuwe anti-dumpings- en anti-subsidieregels, en dringt er bij de Raad op aan om 

spoedig in codecisie met het Parlement een effectief kader voor de screening van 

buitenlandse directe investeringen vast te stellen; 

16. erkent de essentiële rol van het door de Commissie gefinancierde samenwerkingsproject 

tussen Europese en Chinese organisaties, dat in 2014-2017 ten uitvoer is gelegd onder 

auspiciën van het Instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid 

(INSC), voor de beoordeling van de normen en regelingen voor radiologische en 

nucleaire crisisbeheersing in China en voor de versterking van de capaciteit van het 

Chinese technologisch onderzoekscentrum voor kernenergie op gebieden als 

richtsnoeren voor beheersmaatregelen bij ernstige ongevallen; 

17. spoort Chinese en Europese investeerders aan betere mondiale normen voor sociale en 

milieuverantwoordelijkheid aan te nemen en de veiligheidsnormen van hun 

ontginningsindustrieën wereldwijd te verbeteren; herhaalt dat de Europese Unie met 

betrekking tot de onderhandelingen over een algemene overeenkomst inzake 

investeringen (AOI) met China steun moet verlenen aan initiatieven voor duurzame 

ontwikkeling door verantwoorde investeringen aan te moedigen en arbeids- en 

milieuminimumnormen te bevorderen; verzoekt de Chinese en Europese autoriteiten 

stimulansen te geven om Chinese en Europese mijnbouwbedrijven aan te moedigen hun 

activiteiten in ontwikkelingslanden uit te oefenen in overeenstemming met 

internationale mensenrechtennormen en om investeringen in capaciteitsopbouw aan te 
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sporen op het gebied van kennis- en technologieoverdracht en plaatselijke aanwerving; 

18. is ingenomen met de aankondiging van China in het kader van de One Planet-top in 

december 2017 om de milieu-impact van bedrijven in China en van Chinese 

investeringen in het buitenland transparanter te maken; is bezorgd dat 

infrastructuurprojecten zoals de Nieuwe Zijderoute van China een negatieve invloed 

zouden kunnen hebben op het milieu en het klimaat en zouden kunnen leiden tot een 

verhoogd gebruik van fossiele brandstoffen in andere landen die betrokken zijn bij of de 

gevolgen ondervinden van de ontwikkeling van de infrastructuur; verzoekt de EU-

instellingen en de lidstaten milieu-effectbeoordelingen uit te voeren en 

duurzaamheidsbepalingen op te nemen in alle samenwerkingsprojecten in het kader van 

de Nieuwe Zijderoute; pleit voor de oprichting van een gezamenlijke commissie, 

bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken landen en derde partijen, om toe te 

zien op de gevolgen voor het milieu en het klimaat; is ingenomen met het initiatief van 

de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) om in het eerste 

half jaar van 2018 een connectiviteitsstrategie voor de EU en Azië op te stellen; pleit 

voor de opname van harde toezeggingen met betrekking tot duurzaamheid, 

milieubescherming en klimaatactie in deze strategie; 

19. is ingenomen met de vooruitgang van China op het gebied van de verhoging van de 

voedselveiligheidsnormen, die van belang zijn voor het beschermen van Chinese 

consumenten en het voorkomen van voedselfraude; benadrukt dat de positie van de 

consument moet worden versterkt om een consumentencultuur in China te bevorderen; 

20. moedigt Chinese en Europese politie- en wetshandhavingsdiensten aan gezamenlijk 

maatregelen te nemen om controle uit te oefenen op de uitvoer van illegale drugs en 

inlichtingen over drugssmokkel te delen door informatie uit te wisselen om criminelen 

en criminele netwerken op te sporen; merkt op dat veel van de nieuwe psychoactieve 

stoffen in Europa volgens het "Europees drugsrapport 2017 – Trends en 

ontwikkelingen" van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving 

(EWDD) afkomstig zijn uit China, waar nieuwe stoffen in bulkhoeveelheden 

geproduceerd worden door chemische en farmaceutische bedrijven en vervolgens 

vervoerd worden naar Europa, waar ze worden verwerkt tot producten, verpakt en 

verkocht; 

21. realiseert zich dat gezinnen en personen ten gevolge van droogten en andere 

natuurrampen zijn gemigreerd en dat de Chinese autoriteiten in reactie hierop 

verschillende grootschalige hervestigingsprojecten hebben gepland; uit zijn bezorgdheid 

over berichten uit de Ningxia-regio die wijzen op tal van problemen met betrekking tot 

de nieuwe steden en represailles tegen mensen die weigeren te vertrekken; uit zijn 

bezorgdheid over het feit dat milieubeschermers worden gevangengezet, vervolgd en 

veroordeeld en dat geregistreerde binnenlandse milieu-ngo's steeds strenger worden 

gecontroleerd door de Chinese toezichthoudende autoriteiten; 

22. verzoekt China zijn wetshandhavingsinspanningen verder uit te breiden om illegale 

visserij tegen te gaan, omdat Chinese vissersboten illegaal blijven vissen in vreemde 

wateren, waaronder in de Westelijke Zee van Korea, de Oost-Chinese Zee, de Indische 

Oceaan en zelfs in Zuid-Amerikaanse wateren; 

23. verzoekt Chinese exporteurs en Europese importeurs erop toe te zien dat in China 
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gemaakte kleding geen giftige stoffen bevat door goede beheersmaatregelen vast te 

stellen en door het gebruik van lood, nonylfenolethoxylaten (NPE's), ftalaten, 

perfluorkoolstofverbindingen (PFK's), formaldehyde en andere giftige stoffen die in 

textiel worden aangetroffen, geleidelijk af te bouwen. 
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