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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

– uwzględniając przepisy podatkowe w zakresie ochrony środowiska, uchwalone przez 

Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych w grudniu 2016 r., które 

weszły w życie w dniu 1 stycznia 2018 r., 

– uwzględniając fakt, że zgodnie z oświadczeniem Międzynarodowej Organizacji ds. 

Migracji czynniki środowiskowe mają wpływ na krajowe i międzynarodowe przepływy 

migracyjne, ponieważ ludzie opuszczają miejsca, w których panują złe warunki lub w 

których warunki te się pogarszają ze względu na przyśpieszoną zmianę klimatu1, 

A. mając na uwadze, że Chiny są najszybciej rozwijającym się rynkiem dla produktów 

żywnościowych z UE; 

B. mając na uwadze, że w niektórych regionach Chin sytuacja materialna ludności 

wiejskiej ulegnie bez wątpienia pogorszeniu z powodu zmian temperatury i opadów, a 

także innych ekstremalnych zjawisk klimatycznych; mając na uwadze, że planowanie 

relokacji stało się skuteczną polityczną opcją dostosowawczą, aby zmniejszyć 

podatność na zagrożenia oraz ubóstwo spowodowane warunkami klimatycznymi2; 

1. z zadowoleniem przyjmuje reformy, które Chiny przeprowadziły od momentu 

zainicjowania koncepcji „ekologicznej cywilizacji”; uważa, że specjalny status 

przyznany w sądach organizacjom pozarządowym działającym na rzecz ochrony 

środowiska, audyty wpływu pracy urzędników na środowisko oraz wysokie inwestycje 

w elektromobilność i czystą energię są reformami we właściwym kierunku; 

2. z zadowoleniem przyjmuje plan działania Chin z 2016 r. w sprawie przeciwdziałania 

oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe; podkreśla znaczenie współpracy między 

Chinami, które odpowiadają za połowę rocznej konsumpcji środków 

przeciwdrobnoustrojowych na świecie, a UE w walce z tym globalnym zagrożeniem; 

podkreśla, że w dwustronnych umowach handlowych między UE a Chinami należy 

uwzględnić przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt; 

3. z zadowoleniem przyjmuje wytyczne państwa zachęcające obywateli Chin do 

znacznego zmniejszenia spożycia mięsa do 2030 r.; zachęca Unię i Chiny do połączenia 

sił w celu stworzenia bardziej zrównoważonego systemu produkcji i konsumpcji rolno-

spożywczej, który poprawi bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo i 

identyfikowalność żywności na świecie oraz będzie promował zdrowe odżywianie, 

zdrowie zwierząt i ich dobrostan; 

                                                 
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” 

(„Relokacja jako odpowiedź polityczna na podatność na zagrożenia, spowodowaną warunkami klimatycznymi w 

Północnych Chinach”), ISSC i UNESCO 2013, World Social Science Report 2013, Changing Global 

Environments, s. 234–241. 
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4. odnotowuje decyzję Chin o zakazie przywozu odpadów stałych, co podkreśla znaczenie 

procesu projektowania, produkcji, naprawy, ponownego wykorzystania i recyklingu 

produktów, ze szczególnym naciskiem na produkcję i wykorzystywanie tworzyw 

sztucznych; przypomina niedawną próbę wprowadzenia przez Chiny zakazu wywozu 

metali ziem rzadkich i zwraca się do Komisji o uwzględnienie współzależności 

gospodarek światowych przy ustalaniu priorytetów polityki UE; 

5. uważa, że istnieje możliwość współpracy między UE i ASEAN w zakresie opracowania 

wspólnej strategii na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i że taka współpraca 

byłaby korzystna i potrzebna; uważa, że Chiny mogą odegrać kluczową rolę w podjęciu 

tej inicjatywy w ramach ASEAN; 

6. uważa, że Chiny i Unia Europejska będą czerpać korzyści z propagowania 

zrównoważonego rozwoju we własnych gospodarkach oraz z opracowania 

wielosektorowej, zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym;  

7. z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie wzmocnienia współpracy w 

zakresie badań i innowacji w zakresie inicjatyw przewodnich, takich jak żywność, 

rolnictwo i biotechnologie, środowisko i zrównoważona urbanizacja, transport 

powierzchniowy, bezpieczniejsze i bardziej ekologiczne lotnictwo i biotechnologie na 

rzecz ochrony środowiska i zdrowia człowieka, które to inicjatywy uzgodniono podczas 

3. dialogu UE–Chiny na rzecz współpracy w dziedzinie innowacji w czerwcu 2017 r., a 

także z zadowoleniem przyjmuje odnośny plan działania na rzecz współpracy naukowo-

technicznej między UE a Chinami, począwszy od października 2017 r.; wzywa UE i 

Chiny, aby podejmowały dalsze wysiłki w tym zakresie i stosowały wyniki badań i 

projektów rozwojowych w praktyce; 

8. zwraca uwagę, że Unia i Chiny są w znacznym stopniu uzależnione od paliw kopalnych 

i wspólnie odpowiadają za około jedną trzecią całkowitego światowego zużycia, co 

plasuje Chiny na szczycie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pod względem 

zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz ze skutkami śmiertelnymi; podkreśla, że 

zwiększony handel produktami biogospodarki, które są wytworzone z surowców 

odnawialnych, może pomóc w ograniczeniu zależności chińskiej i unijnej gospodarki od 

paliw kopalnych; wzywa UE i Chiny do pogłębienia wzajemnych stosunków w innych 

obszarach zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, np. w obszarze elektromobilności, 

energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej, w celu kontynuacji i 

rozszerzenia planu działania UE-Chiny w sprawie współpracy energetycznej na okres 

po roku 2020; wzywa również do zwiększenia wspólnych wysiłków, aby opracować 

instrumenty na rzecz zielonego finansowania, zwłaszcza w dziedzinie klimatu; wzywa 

Chiny i UE, aby zbadały i angażowały się w możliwości w zakresie planowania i 

tworzenia transgranicznych linii przesyłu energii elektrycznej, wykorzystujących 

technologię prądu stałego o wysokim napięciu, w celu zwiększenia dostępności 

odnawialnych źródeł energii; 

9. zachęca Unię i Chiny, aby kontynuowały partnerstwo na rzecz zrównoważonej 

urbanizacji, w tym w takich dziedzinach jak ekologiczny transport, poprawa jakości 

powietrza, gospodarka o obiegu zamkniętym i ekoprojekt; podkreśla, że należy podjąć 

dalsze działania na rzecz ochrony środowiska, przy uwzględnieniu faktu, iż ponad 90 % 

miast nie spełnia krajowej normy stężenia zanieczyszczeń powietrza wynoszącej PM 
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2,5, a także faktu, że w Chinach z powodu chorób związanych z zanieczyszczeniem 

powietrza co roku umiera ponad milion osób; 

10. podkreśla wzajemne zainteresowanie wspieraniem rozwoju technologii 

niskoemisyjnych i rozwiązywaniem problemu emisji gazów cieplarnianych na 

przejrzystych, publicznych i dobrze uregulowanych rynkach energii; wierzy, że 

strategiczne partnerstwo między UE a Chinami jest niezbędne, aby wdrożyć 

porozumienie paryskie i skutecznie przeciwdziałać zmianie klimatu; wzywa UE i 

Chiny, aby wykorzystały swoją pozycję polityczną, by poczynić postępy we wdrażaniu 

porozumienia paryskiego, programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 

2030 i celów zrównoważonego rozwoju, a także apeluje o podejście oparte na 

współpracy na Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w 

sprawie zmian klimatu, a także na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla Organizacji 

Narodów Zjednoczonych; wzywa obie strony do przyjęcia wspólnego oświadczenia w 

sprawie działania w dziedzinie klimatu, aby wykazać wspólne zaangażowanie na rzecz 

zdecydowanego wdrażania porozumienia paryskiego oraz aktywnego udziału w 

prowadzonym w 2018 r. dialogu „Talanoa” oraz w COP24; wzywa je, aby odegrały 

odpowiedzialną rolę w negocjacjach międzynarodowych poprzez przyczynianie się do 

realizacji celu, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia dzięki ich wewnętrznej 

polityce w dziedzinie klimatu oraz wniesieniu wkładów finansowych, których celem 

jest udostępnienie 100 mld USD rocznie do 2020 r. na działania łagodzące i 

dostosowawcze; 

11. z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie ogólnokrajowego systemu handlu 

uprawnieniami do emisji w Chinach w grudniu 2017 r.; zwraca uwagę na pomyślną 

współpracę między Chinami i UE na etapie przygotowań do uruchomienia tego 

systemu; uznaje gotowość władz chińskich do ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych i czeka na wyniki prowadzonych prac w zakresie monitorowania, 

sprawozdawczości i weryfikacji, które mają kluczowe znaczenie dla dobrego 

funkcjonowania systemu; podkreśla znaczenie ogólnogospodarczych działań na rzecz 

przeciwdziałania zmianie klimatu i z zadowoleniem przyjmuje zamiar rozszerzenia 

zakresu systemu na sektory przemysłowe oraz ulepszenia jego warunków dotyczących 

handlu; wzywa UE i Chiny do kontynuowania partnerstwa w ramach projektu 

współpracy na rzecz rozwoju chińskiego rynku emisji dwutlenku węgla, tak aby stał się 

on skutecznym instrumentem określającym istotne zachęty do redukcji emisji i 

dostosowującym rynek chiński do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji; 

wzywa obie strony, aby dalej wspierały mechanizm kształtowania cen emisji dwutlenku 

węgla w innych krajach i regionach przez korzystanie z własnych doświadczeń i 

wiedzy, wymianę najlepszych praktyk, jak również angażowanie się w rozwijanie 

współpracy między istniejącymi rynkami uprawnień do emisji dwutlenku węgla w celu 

stworzenia równych warunków działania na całym świecie; 

12. wyraża nadzieję, że Chiny będą dążyć do oddzielenia wzrostu gospodarczego od 

degradacji ekologicznej poprzez włączenie ochrony różnorodności biologicznej do 

swoich aktualnych strategii globalnych, ułatwienie realizacji agendy ONZ na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030 i celów zrównoważonego rozwoju (SDG), a także 

skuteczne wdrożenie zakazu handlu kością słoniową; odnotowuje prace wykonane w 

ramach mechanizmu koordynacji dwustronnej UE-Chiny ds. egzekwowania prawa i 

zarządzania w dziedzinie leśnictwa (FLEG), aby rozwiązać problem nielegalnego 
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pozyskiwania drewna w skali światowej; wzywa jednak Chiny do zbadania kwestii 

istotnego nielegalnego handlu drewnem między państwami sygnatariuszami 

dobrowolnej umowy o partnerstwie FLEGT a Chinami; 

13. zaleca przyjęcie obowiązkowych chińskich wytycznych politycznych dotyczących 

odpowiedzialnych inwestycji zagranicznych w zakresie leśnictwa, które mają być 

realizowane wspólnie z państwami dostawcami, co pozwoli chińskim 

przedsiębiorstwom na zaangażowanie się w zwalczanie nielegalnego handlu drewnem; 

14. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Chiny i UE podpisały protokół ustaleń w sprawie 

polityki wodnej w celu wzmocnienia dialogu na temat rozwijania i wdrażania przepisów 

dotyczących ochrony zasobów wodnych; zdecydowanie popiera podpisaną we wrześniu 

2017 r. przez UE i Chiny deklarację z Turku, w której podkreślono, że priorytetem 

dobrej gospodarki wodnej powinny być kwestie ekologii i ekologicznego rozwoju oraz 

zajęcie się w pierwszej kolejności ochroną wody i odtworzeniem ekosystemów 

wodnych; podkreśla, że protokół ustaleń w sprawie ustanowienia dialogu między UE a 

Chinami na temat polityki wodnej nie tylko wzbogaca treść partnerstwa strategicznego 

UE-Chiny, ale również określa kierunek współpracy, jej zakres, metodologię i ustalenia 

finansowe dotyczące tej współpracy;  

15. podkreśla, że należy zapewnić równe warunki działania w wymianie handlowej między 

UE a Chinami; wyraża zaniepokojenie z powodu nieuczciwej konkurencji, 

spowodowanej ingerencją państwa w chińską gospodarkę poprzez stosowanie dotacji na 

wielką skalę i dyskryminacji pozytywnej wobec dostawców krajowych, zamknięcie 

rynku chińskiego dla inwestorów z UE i przejęcie europejskich przedsiębiorstw 

działających w dziedzinie kluczowych technologii na rzecz zrównoważonego rozwoju 

przez przedsiębiorstwa należące do państwa, będące pod jego kontrolą lub stosujące 

państwowe wytyczne, w szczególności, lecz nie wyłącznie, w odniesieniu do rynku 

paneli słonecznych, baterii i pojazdów elektrycznych; wzywa Komisję, aby w pełni 

wykorzystywała wszystkie instrumenty ochrony handlu, jakimi dysponuje, w 

szczególności nowe unijne przepisy antydumpingowe i antysubsydyjne; wzywa Radę, 

aby niezwłocznie ustanowiła – w ramach procedury współdecyzji z Parlamentem – 

skuteczne ramy kontroli bezpośrednich inwestycji zagranicznych; 

16. uznaje kluczową rolę sfinansowanego przez Komisję projektu współpracy między 

organizacjami europejskimi i chińskimi, który był realizowany w latach 2014–2017 w 

ramach Instrumentu Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego, w 

dokonywaniu oceny standardów i ustaleń dotyczących zarządzania w sytuacjach 

nadzwyczajnych zagrożeń radiologicznych i jądrowych w Chinach, a także w 

zwiększaniu zdolności chińskiego instytutu badawczego ds. technologii wytwarzania 

energii jądrowej w dziedzinie wytycznych dotyczących zarządzania w przypadku 

poważnej awarii; 

17. zachęca chińskich i europejskich inwestorów do przyjęcia lepszych światowych 

standardów odpowiedzialności społecznej i środowiskowej oraz do poprawy norm 

bezpieczeństwa w ich przedsiębiorstwach działających w sektorze wydobywczym na 

całym świecie; ponownie stwierdza, że w odniesieniu do negocjacji w sprawie 

kompleksowej umowy inwestycyjnej z Chinami Unia Europejska musi wspierać 

inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju przez zachęcanie do odpowiedzialnego 
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inwestowania i propagowanie podstawowych norm środowiskowych i norm pracy; 

zwraca się do władz chińskich i europejskich, aby wprowadziły zachęty dla chińskich i 

europejskich przedsiębiorstw wydobywczych do prowadzenia działalności w krajach 

rozwijających się zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka, a także 

do inwestycji w budowanie potencjału w zakresie transferu wiedzy i technologii oraz 

zatrudniania lokalnej siły roboczej; 

18. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Chiny podczas szczytu One Planet Summit, który 

odbył się w grudniu 2017 r., ogłosiły, że zadbają o to, aby wpływ przedsiębiorstw na 

środowisko w Chinach oraz chińskich inwestycji za granicą był bardziej przejrzysty; 

wyraża zaniepokojenie, że realizacja projektów infrastrukturalnych, takich jak „Jeden 

pas i jeden szlak”, w Chinach może mieć negatywny wpływ na klimat i środowisko i 

może doprowadzić do zwiększonego wykorzystania paliw kopalnych w innych krajach 

uczestniczących w rozwoju infrastruktury lub też krajach, na które taki rozwój wywiera 

wpływ; wzywa instytucje UE i państwa członkowskie, aby przeprowadziły oceny 

oddziaływania na środowisko oraz aby włączyły klauzule dotyczące zrównoważonego 

rozwoju w każdym projekcie współpracy w ramach projektu „Jeden pas i jeden szlak”; 

domaga się utworzenia wspólnej komisji składającej się z przedstawicieli 

zainteresowanych krajów i stron trzecich w celu nadzorowania oddziaływania na 

środowisko i klimat; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji i Europejskiej 

Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) dotyczącą opracowania strategii łączności 

między UE a Azją w pierwszej połowie 2018 r.; podkreśla, że strategia ta powinna 

obejmować zdecydowane zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony 

środowiska i działania w dziedzinie klimatu; 

19. z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione przez Chiny, jeśli chodzi o poprawę 

norm bezpieczeństwa żywności, które są kluczowymi aspektami ochrony konsumentów 

w Chinach i zapobiegania fałszowaniu żywności; podkreśla poprawę pozycji 

konsumentów jako ważny krok w kierunku wzrostu kultury konsumenckiej w Chinach; 

20. zachęca chińskie i europejskie siły policyjne i organy ścigania, aby podejmowały 

wspólne działania w celu kontrolowania wywozu nielegalnych narkotyków oraz aby 

wymieniały się danymi wywiadowczymi na temat handlu narkotykami poprzez 

wymianę informacji w celu identyfikacji osób i siatek przestępczych; zauważa, że 

zgodnie z „Europejskim raportem narkotykowym za 2017 r. – Tendencje i osiągnięcia”, 

sporządzonym przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 

(EMCDDA), znaczna ilość nowych substancji psychoaktywnych wprowadzanych do 

Europy pochodzi z Chin, nowe substancje są wytwarzane w ilościach hurtowych przez 

firmy farmaceutyczne i chemiczne w Chinach, skąd są dostarczane do Europy, gdzie są 

przetwarzane na produkty, pakowane i sprzedawane; 

21. zauważa, że susze i inne klęski żywiołowe spowodowały migrację rodzin i osób 

indywidualnych i że w związku z tym władze chińskie zaplanowały kilka projektów 

relokacji na dużą skalę; wyraża zaniepokojenie zawartymi w sprawozdaniach 

dotyczących regionu Ningxia informacjami o licznych problemach związanych z 

nowymi miastami oraz o represjach stosowanych wobec osób, które odmówiły 

przesiedlenia; wyraża zaniepokojenie faktem, że obrońcy środowiska są zatrzymywani, 

ścigani i skazywani, a chińskie zarejestrowane krajowe organizacje pozarządowe 

zajmujące się ochroną środowiska podlegają coraz większej kontroli ze strony chińskich 
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organów nadzoru; 

22. wzywa Chiny do dalszego rozszerzenia działań związanych z egzekwowaniem prawa w 

celu położenia kresu nielegalnym połowom, jako że chińskie statki rybackie w dalszym 

ciągu odbywają nielegalne połowy na wodach państw trzecich, w tym na Morzu 

Zachodniokoreańskim, na Morzu Wschodniochińskim, na Morzu Południowochińskim, 

Oceanie Indyjskim, a nawet w Ameryce Południowej; 

23. zwraca się do chińskich eksporterów i europejskich importerów, aby ograniczyli ilość 

odpadów toksycznych w odzieży produkowanej w Chinach przez ustanowienie 

odpowiednich przepisów dotyczących zarządzania chemikaliami i stopniowe 

wycofywanie stosowania ołowiu, oksyetylenowanych nonylofenoli, ftalanów, 

związków perfluorowanych, formaldehydu i innych toksycznych produktów 

znajdujących się w materiałach włókienniczych. 
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