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SUGESTÕES 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 

Assuntos Externos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 

na proposta de resolução que aprovar: 

– Tendo em conta a lei sobre o imposto de proteção ambiental, que foi promulgada pelo 

Congresso Nacional do Povo em dezembro de 2016 e entrou em vigor em 1 de janeiro 

de 2018, 

– Tendo em conta que, segundo a Organização Internacional para as Migrações, os fatores 

ambientais repercutem-se nos fluxos migratórios nacionais e internacionais, uma vez 

que as pessoas abandonam os locais onde as condições são difíceis ou se deterioram em 

razão do ritmo acelerado das alterações climáticas1, 

A. Considerando que a China representa o mercado para os produtos alimentares da UE em 

que se registou o crescimento mais acelerado; 

B. Considerando que não restam dúvidas de que, em algumas regiões da China, os meios 

de subsistência da população rural se deteriorarão em resultado das variações de 

temperatura e de precipitação, bem como de outros fenómenos climáticos extremos; que 

o programa de recolocação se tornou uma opção eficaz de política de adaptação para 

reduzir a vulnerabilidade e a pobreza determinadas por fatores climáticos2; 

1. Congratula-se com as reformas empreendidas pela China desde o lançamento da sua 

estratégia «civilização ecológica»; considera que reformas como o estatuto especial em 

tribunal conferido às ONG que operam no domínio da proteção do ambiente, as 

auditorias relativas ao impacto ambiental das atividades desenvolvidas pelos 

funcionários, bem como o investimento significativo na energia limpa e na 

eletromobilidade, vão na direção certa; 

2. Saúda o plano de ação lançado pela China em 2016 para combater a resistência 

antimicrobiana; salienta a importância para a luta contra esta ameaça mundial de uma 

cooperação entre a UE e a China, país em que se regista metade do consumo anual 

mundial de medicamentos antimicrobianos; reitera que os acordos de comércio 

bilaterais UE-China devem incluir disposições relativas ao bem-estar animal; 

3. Congratula-se com as orientações emitidas pelo Estado chinês no intuito de incentivar 

os seus cidadãos a reduzir significativamente o consumo de carne até 2030; insta a 

União e a China a unirem forças para avançar rumo a um sistema de produção e 

consumo agroalimentares mais sustentável, que melhore a segurança e a rastreabilidade 

alimentares a nível mundial e que promova uma alimentação saudável, a saúde e o bem-

estar animal; 

                                                 
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 and UNESCO 2013, World Social Science Report 2013, Changing Global Environments, pp. 234-241 (A 

recolocação no norte da China como resposta política à vulnerabilidade provocada pelas alterações climáticas, 

ISSC e UNESCO 2013, Relatório Mundial das Ciências Sociais 2013, Ambiente mundial em mudança, pp. 234-

241 ). 
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4. Regista a decisão da China de proibir as importações de resíduos sólidos, o que sublinha 

a importância do processo de conceção, produção, reparação, reutilização e reciclagem 

dos produtos, nomeadamente no que diz respeito à produção e utilização de plástico; 

recorda a recente tentativa da China de proibir as exportações de metais de terras raras e 

solicita à Comissão que tenha em conta a interdependência das economias mundiais 

aquando da definição das prioridades políticas da UE; 

5. Considera que haveria margem, interesse e necessidade para uma colaboração entre a 

UE e a ASEAN com vista ao desenvolvimento de uma estratégia comum relativa à 

economia circular; acredita que a China pode desempenhar um papel determinante para 

fazer avançar esta iniciativa na ASEAN; 

6. Considera que a China e a União Europeia tirarão proveito do fomento da 

sustentabilidade nas respetivas economias, bem como do desenvolvimento de uma 

bioeconomia multissetorial sustentável e circular;  

7. Saúda o acordo que visa o reforço da cooperação em matéria de investigação e inovação 

em iniciativas emblemáticas, como a alimentação, a agricultura e as biotecnologias, o 

ambiente e a urbanização sustentável, o transporte em terra, uma aviação mais verde e 

mais segura e as biotecnologias em prol do ambiente e da saúde humana, acordadas no 

âmbito do Terceiro Diálogo de Cooperação para a Inovação UE-China, realizado em 

junho de 2017, bem como no correspondente roteiro para a cooperação científica e 

tecnológica UE-China, de outubro de 2017; insta a UE e a China a prosseguirem estes 

esforços e a aplicarem os resultados dos projetos de investigação e desenvolvimento; 

8. Assinala que a UE e a China estão extremamente dependentes dos combustíveis fósseis 

e que, no seu conjunto, o consumo de ambos representa cerca de um terço do consumo 

mundial total, facto que coloca a China no topo da classificação estabelecida pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em matéria de poluição atmosférica mortal; 

salienta que a intensificação do comércio de produtos provenientes da bioeconomia, 

fabricados a partir de materiais renováveis, pode contribuir para reduzir a dependência 

da economia chinesa e da economia da União dos combustíveis fósseis; apela à UE e à 

China para que aprofundem as relações mútuas noutros domínios que possam contribuir 

para a diminuição das emissões de gases com efeito de estufa, como a mobilidade 

elétrica, as energias renováveis e a eficiência energética, que mantenham o roteiro UE-

China sobre cooperação energética e o prorroguem para além de 2020, bem como que 

redobrem os esforços comuns no sentido de criar instrumentos de financiamento verde, 

em particular em prol da ação climática; exorta a China e a UE a explorarem e a 

empenharem-se em realizar progressos em matéria de planeamento e desenvolvimento 

de linhas de transporte de eletricidade transfronteiras, recorrendo à tecnologia de 

corrente contínua de alta tensão, tornando assim as fontes de energia renováveis mais 

acessíveis; 

9. Encoraja a União e a China a prosseguirem sua parceria em matéria de urbanização 

sustentável, nomeadamente em domínios como os transportes não poluentes, a melhoria 

da qualidade do ar, a economia circular e a conceção ecológica; salienta a necessidade 

de prever medidas de proteção ambiental adicionais, tendo em conta que mais de 90 % 

das cidades não respeitam a norma de poluição atmosférica situada em 2,5 PM e que, na 

China, mais de um milhão de pessoas morrem anualmente vítimas de doenças 
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relacionadas com a poluição atmosférica; 

10. Sublinha o interesse de ambas as partes em promover o desenvolvimento hipocarbónico 

e combater as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) em mercados de energia 

transparentes, públicos e bem regulamentados; acredita no valor inerente às parcerias 

estratégicas entre a UE e a China enquanto elementos necessários à aplicação do 

Acordo de Paris, bem como com vista a lutar de forma eficaz contra as alterações 

climáticas; apela à UE e à China para que façam uso do seu peso político para promover 

a aplicação do Acordo de Paris, bem como a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); solicita que a 

Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações 

Climáticas (CQNUAC) e o Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas se pautem 

por um espírito de cooperação; exorta ambas as partes a adotarem uma declaração 

conjunta como prova do empenho comum no sentido de uma aplicação sólida do 

Acordo de Paris e de uma participação ativa no Diálogo de Talanoa de 2018, bem como 

na COP 24; incentiva-as a assumirem um papel responsável nas negociações 

internacionais, contribuindo para o objetivo de limitar o aquecimento global através das 

respetivas políticas internas em matéria de clima, bem como por meio de contribuições 

financeiras com vista a alcançar a meta de disponibilizar 100 mil milhões de dólares 

anualmente até 2020 para efeitos de atenuação e adaptação; 

11. Congratula-se com o lançamento de um regime de comércio de licenças de emissão na 

China, em dezembro de 2017; chama a atenção para o êxito da cooperação entre a China 

e a UE durante a fase de preparação, que permitiu a introdução deste regime; reconhece 

a vontade da liderança chinesa de reduzir as emissões de GEE e aguarda com 

expectativa os resultados dos trabalhos em curso relativos à monitorização, 

comunicação e verificação, que são essenciais para o bom funcionamento deste regime; 

salienta a importância de desenvolver uma ação mundial relativa às alterações 

climáticas a nível de toda a economia e saúda a intenção de alargar o âmbito de 

aplicação do regime por forma a abranger os setores industriais e de melhorar as suas 

disposições comerciais; solicita à UE e à China que prossigam a sua parceria 

relativamente ao projeto de cooperação para o desenvolvimento do mercado de carbono 

da China, para que este se torne um instrumento eficaz, capaz de criar incentivos 

significativos para reduzir as emissões, bem como para realizar progressos na via do seu 

alinhamento com o regime de comércio de licenças de emissão da UE; exorta ambas as 

partes a continuarem a promover o estabelecimento de mecanismos de fixação de 

preços do carbono noutros países e noutras regiões, tirando partido das suas próprias 

experiências e conhecimentos, bem como através do intercâmbio de boas práticas, 

envidando ainda esforços para desenvolver a cooperação entre os mercados de carbono 

existentes, a fim de contribuir para a criação de condições equitativas a nível global; 

12. Espera que a China dissocie o crescimento económico da deterioração ambiental, 

integrando a proteção da biodiversidade nas suas atuais estratégias globais, facilitando a 

consecução da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e 

dos ODS, bem como dando execução à proibição do comércio de marfim, de forma 

eficaz; reconhece o trabalho desenvolvido pelo Mecanismo de Coordenação Bilateral 

UE-China sobre a Aplicação da Legislação e Governação no Setor Florestal (FLEG) no 

âmbito da luta mundial contra a exploração madeireira ilegal; exorta, todavia, a China a 

investigar o importante comércio ilegal de madeira que tem lugar entre os Estados 
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signatários do Acordo de Parceria Voluntário (APV) no âmbito do FLEGT e a China; 

13. Recomenda que a China adote orientações políticas vinculativas em matéria de 

investimento estrangeiro responsável no setor florestal, que deverão ser implementadas 

em conjunto com os países fornecedores, envolvendo assim as empresas chinesas no 

combate ao comércio ilegal de madeira; 

14. Congratula-se com o facto de a China e a UE terem celebrado um Memorando de 

Entendimento (ME) sobre a política da água, a fim de instituir um diálogo reforçado 

relativamente à elaboração e aplicação da legislação destinada a proteger os recursos 

hídricos; apoia vivamente a Declaração de Turku de setembro de 2017, assinada pela 

UE e pela China, que realça que uma boa governação no setor da água tem de dar 

prioridade à ecologia, ao desenvolvimento verde, à atribuição de uma posição de relevo 

à conservação da água e ao restabelecimento do ecossistema hídrico; sublinha que o 

Memorando de Entendimento que institui um Diálogo UE-China sobre a Política da 

Água não só enriquece o conteúdo da parceria estratégica entre a China e a UE, como 

também especifica o rumo, o âmbito, a metodologia e as disposições financeiras da 

cooperação;  

15. Frisa a importância de assegurar condições de concorrência equitativas no comércio 

entre a UE e a China; manifesta a sua preocupação com a concorrência desleal 

resultante da ingerência do Estado na economia chinesa, mediante a concessão de 

importantes subsídios, a discriminação a favor dos fornecedores nacionais, o fecho do 

mercado chinês aos investidores da UE e a aquisição – por empresas detidas, 

controladas ou dirigidas pelo Estado – de empresas europeias que operam no domínio 

das tecnologias sustentáveis fundamentais, nomeadamente no mercado dos painéis 

solares, das baterias e dos veículos elétricos; insta a Comissão a tirar pleno partido de 

todos os instrumentos de defesa comercial de que dispõe, em particular das novas 

normas anti-dumping e antissubvenções da UE; apela, além disso, ao Conselho para 

que, com celeridade e em codecisão com o Parlamento, crie um quadro eficaz para a 

análise do investimento direto estrangeiro; 

16. Reconhece o papel fundamental desempenhado pelo projeto de cooperação entre 

organizações europeias e chinesas – financiado pela Comissão Europeia e executado no 

período 2014-2017 sob a égide do Instrumento para a Cooperação no domínio da 

Segurança Nuclear (ICSN) – na avaliação das normas e dos mecanismos para a gestão 

de emergências radiológicas e nucleares na China e no reforço das capacidades do 

Instituto de Investigação Tecnológica em Energia Nuclear chinês no que se refere às 

orientações em matéria de gestão de acidentes graves; 

17. Incentiva os investidores chineses e europeus a adotarem normas mundiais mais 

aperfeiçoadas em matéria de responsabilização ambiental e social, bem como a 

reforçarem as normas de segurança das suas indústrias extrativas em todo o mundo; 

reitera que, no que toca às negociações sobre um acordo abrangente de investimento 

com a China, a União Europeia deve apoiar iniciativas de desenvolvimento sustentável, 

através do incentivo ao investimento responsável e da promoção de normas 

fundamentais no domínio ambiental e laboral; solicita às autoridades chinesas e 

europeias que criem incentivos para encorajar as empresas de exploração mineira 

chinesas e europeias a desenvolverem as suas atividades em países em desenvolvimento 
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em conformidade com as normas internacionais em matéria de direitos humanos e que 

incentivem o investimento no reforço das capacidades para a transferência de 

conhecimentos e tecnologias e encorajem o recrutamento local; 

18. Saúda o anúncio feito pela China, em dezembro de 2017 no âmbito da Cimeira One 

Planet, de tornar mais transparentes as repercussões ambientais das atividades 

desenvolvidas por empresas na China e do investimento chinês no estrangeiro; 

manifesta-se preocupado com o facto de certos projetos de infraestruturas levados a 

cabo na China, como a iniciativa «Uma Cintura, Uma Rota» («One Belt One Road» – 

OBOR), poderem repercutir-se negativamente no ambiente e no clima e conduzir a uma 

utilização acrescida de combustíveis fósseis noutros países envolvidos ou afetados pelo 

estabelecimento da infraestrutura; insta as instituições da UE e os Estados-Membros a 

efetuarem avaliações de impacto ambiental e a incluírem cláusulas de sustentabilidade 

em todo e qualquer projeto de cooperação levado a cabo no âmbito do quadro OBOR; 

insiste na criação de um comité conjunto, composto por representantes dos países 

envolvidos e de terceiros, que tenha por missão supervisionar o impacto no ambiente e 

no clima; saúda a iniciativa da Comissão e do Serviço Europeu para a Ação Externa 

(SEAE) de, no primeiro semestre de 2018, elaborar uma estratégia para a conectividade 

UE-Ásia; insiste em que uma tal estratégia inclua compromissos firmes em matéria de 

sustentabilidade, proteção do ambiente e ação climática; 

19. Saúda os progressos realizados pela China em matéria de reforço das normas de 

segurança alimentar, que constituem elementos essenciais para proteger os 

consumidores chineses e impedir a fraude alimentar; realça que o reforço da capacitação 

dos consumidores representa um passo importante rumo a uma maior cultura dos 

consumidores na China; 

20. Encoraja a polícia e os serviços responsáveis pela aplicação da lei chineses e europeus a 

tomarem medidas conjuntas destinadas a controlar a exportação de drogas ilícitas, bem 

como a partilharem informações sobre o tráfico de estupefacientes através do 

intercâmbio de informação com vista a identificar pessoas e redes criminosas; observa 

que, segundo o «Relatório Europeu sobre Drogas: tendências e evoluções» publicado 

em 2017 pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT), grande 

parte da oferta de novas substâncias psicoativas provém da China, sendo as novas 

substâncias produzidas em quantidades a granel por empresas químicas e farmacêuticas 

da China e daí expedidas para a Europa, onde são transformadas em produtos, 

embaladas e vendidas; 

21. Reconhece que a seca e outras calamidades naturais empurraram famílias e indivíduos 

para a migração, à qual as autoridades chinesas responderam com o planeamento de 

vários projetos de recolocação em larga escala; manifesta-se preocupado com relatos 

provenientes da região de Ningxia, que dão conta de vários problemas que se registam 

relativamente às novas cidades, bem como de represálias contra as pessoas que recusam 

mudar de local de residência; manifesta preocupação pela detenção, perseguição judicial 

e condenação de defensores ambientais que atualmente se verificam, bem como pelo 

facto de as ONG ambientais registadas a nível nacional estarem sujeitas a uma 

fiscalização crescente por parte das autoridades de supervisão chinesas; 

22. Solicita à China que envide esforços redobrados no domínio da aplicação da lei, a fim 
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de travar a pesca ilegal, uma vez que as embarcações de pesca chinesas continuam a 

invadir águas estrangeiras, designadamente a costa ocidental da Coreia, os mares da 

China Oriental e Meridional, o oceano Índico e até mesmo a América do Sul; 

23. Insta os exportadores chineses e os importadores europeus a reduzirem os resíduos 

tóxicos no vestuário fabricado na China, através do estabelecimento de regulamentos 

para a gestão adequada de químicos e por meio da eliminação progressiva do recurso ao 

chumbo, aos etoxilatos de nonilfenol (NPE), aos ftalatos, aos compostos perfluorados 

(PFC), ao formaldeído e a outros produtos tóxicos que atualmente se encontram nos 

produtos têxteis. 
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