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SUGESTII 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

afaceri externe, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 

de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

– având în vedere Legea privind taxa pentru protecția mediului înconjurător 

(„Environmental Protection Tax Law”), promulgată de către Congresul Național al 

Poporului în decembrie 2016, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2018; 

– având în vedere faptul că Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) a declarat că 

factorii de mediu au un impact asupra fluxurilor de migrație la nivel național și 

internațional, pe măsură ce populația părăsește locurile cu condiții dificile sau pe cale de 

a se deteriora din cauza schimbărilor climatice1, 

A. întrucât China este piața cu cea mai rapidă creștere pentru produsele alimentare din UE; 

B. întrucât este clar că în unele regiuni din China subzistența populației rurale se va 

deteriora din cauza variațiilor de temperatură și a precipitațiilor, precum și a altor 

fenomene climatice extreme; întrucât planificarea strămutării a devenit o opțiune eficace 

de politică de adaptare pentru reducerea vulnerabilității și sărăciei cauzate de 

schimbările climatice2; 

1. salută reformele întreprinse de China, de la lansarea abordării sale „civilizația 

ecologică”; consideră că statutul special acordat în instanță ONG-urilor de mediu, 

auditurile de impact asupra mediului ale activității funcționarilor și nivelul ridicat de 

investiții în electromobilitate și energia curată, constituie reforme în direcția cea bună; 

2. salută planul de acțiune din 2016 al Chinei având ca obiectiv combaterea rezistenței 

antimicrobiene; subliniază importanța cooperării între China, care reprezintă jumătate 

din consumul mondial anual de medicamente antimicrobiene, și UE în combaterea 

acestei amenințări la scară mondială; insistă asupra faptului că dispozițiile referitoare la 

calitatea vieții animalelor ar trebui incluse în acordurile comerciale bilaterale dintre UE 

și China; 

3. salută orientările de stat care încurajează cetățenii chinezi să își reducă în mod 

semnificativ consumul de carne până în 2030; încurajează Uniunea și China să-și 

unească forțele pentru a evolua către un sistem de producție și consum de produse agro-

alimentare mai sustenabil care va îmbunătăți securitatea alimentară, siguranța și 

trasabilitatea la nivel mondial și va promova alimentația sănătoasă, sănătatea și 

condițiile decente de viață pentru animale; 

4. ia act de decizia Chinei de a interzice importurile de deșeuri solide, fapt care evidențiază 

importanța procesului de concepere, producere, reparare, reutilizare și reciclare a 

produselor, cu un accent specific pe producerea și utilizarea plasticului; reamintește 

recenta încercare a Chinei de a interzice exporturile de pământuri rare și solicită 

                                                 
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’ 

(„Strămutarea ca răspuns politic la vulnerabilitățile create de schimbările climatice”), ISSC și UNESCO 2013, 

World Social Science Report 2013, Changing Global Environments, p. 234-241. 
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Comisiei să țină seama de interdependența economiilor globale atunci când acordă un 

nivel de prioritate politicilor UE; 

5. consideră că ar exista o dimensiune, un interes și nevoia pentru colaborarea dintre UE și 

ASEAN pentru a elabora o strategie privind economia circulară; consideră că China 

poate juca un rol-cheie în promovarea acestei inițiative în cadrul ASEAN; 

6. consideră că China și Uniunea Europeană vor beneficia de promovarea sustenabilității 

în economiile lor și de dezvoltarea unei bioeconomii sustenabile și circulare 

multisectoriale;  

7. salută acordul vizând creșterea cooperării în materie de cercetare și inovare cu privire la 

inițiativele emblematice, cum ar fi produsele alimentare, agricultura și biotehnologiile, 

mediul și urbanizarea sustenabilă, transportul de suprafață, un sector al aviației mai 

sigur și mai ecologic și biotehnologiile pentru mediu și sănătatea umană cu privire la 

care s-a căzut de acord în cadrul celui de-al treilea Dialog UE-China privind cooperarea 

în domeniul inovării desfășurat în iunie 2017 și foaia de parcurs corespunzătoare pentru 

cooperarea UE-China în domeniul științei și tehnologiei începând din octombrie 2017; 

invită UE și China să continue aceste eforturi și să pună în practică rezultatele 

proiectelor de cercetare și dezvoltare; 

8. subliniază faptul că UE și China sunt puternic dependente de combustibilii fosili și 

reprezintă, împreună, aproximativ o treime din consumul total la nivel mondial, fapt 

care plasează China în vârful clasamentului întocmit de Organizația Mondială a 

Sănătății (OMS) în ceea ce privește poluarea aerului exterior; subliniază faptul că 

intensificarea schimburilor comerciale în domeniul produselor bioeconomiei fabricate 

din materiale regenerabile poate contribui la reducerea dependenței de combustibilii 

fosili a economiilor Chinei și Uniunii Europene; invită UE și China să își aprofundeze 

relațiile în alte domenii de atenuare a emisiilor de gaze cu efect de seră cum ar fi 

electromobilitatea, energia din surse regenerabile și eficiența energetică, să continue să 

extindă foaia de parcurs UE-China privind cooperarea în domeniul energiei dincolo de 

2020 și să intensifice eforturile comune privind dezvoltarea de instrumente pentru 

finanțarea ecologică, în special finanțarea în domeniul climei; invită China și UE să 

analizeze și să se angajeze în planificarea și dezvoltarea liniilor transfrontaliere de 

transmisie a energiei electrice utilizând tehnologia de înaltă tensiune în curent continuu 

pentru a face sursele regenerabile de energie mai accesibile; 

9. încurajează Uniunea și China să își continue parteneriatul privind urbanizarea 

sustenabilă, inclusiv în domenii precum transportul nepoluant, îmbunătățirea calității 

aerului, economia circulară și proiectarea ecologică; subliniază că este nevoie de măsuri 

suplimentare de protecție a mediului, având în vedere faptul că peste 90 % din orașe nu 

respectă standardul național pentru poluarea aerului de 2,5 PM și că, în China, peste un 

milion de persoane mor în fiecare an de boli legate de poluarea atmosferică; 

10. subliniază interesul lor comun în a promova dezvoltarea cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon și în abordarea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în cadrul unor piețe de 

energie transparente, publice și bine reglementate; crede în valoarea parteneriatelor 

strategice UE-China ca parteneriate necesare pentru punerea în aplicare a Acordului de 

la Paris și pentru combaterea eficientă a schimbărilor climatice; invită UE și China să se 

folosească de importanța lor politică pentru a promova punerea în aplicare a Acordului 
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de la Paris, precum și a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și a obiectivelor de 

dezvoltare durabilă (ODD) și solicită o abordare bazată pe cooperare la Conferința 

părților la CCONUSC, precum și la Forumul politic la nivel înalt al ONU; invită ambele 

părți să adopte prezenta declarație comună privind combaterea schimbărilor climatice 

pentru a-și demonstra puternicul angajament comun față de punerea fermă în aplicare a 

Acordului de la Paris și participarea lor activă în cadrul Dialogului Talanoa 2018, 

precum și la COP 24; le încurajează să joace un rol responsabil în negocierile 

internaționale, prin contribuția la obiectivul de limitare a încălzirii globale prin 

intermediul propriilor politici interne privind clima, precum și prin contribuțiile 

financiare pentru atingerea obiectivului de a acorda 100 de miliarde USD anual, până în 

2020, pentru atenuare și adaptare; 

11. salută lansarea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii la nivel național în 

China, în decembrie 2017; ia act de cooperarea încununată de succes dintre China și UE 

din timpul etapei de pregătire, care a permis lansarea; recunoaște voința exprimată de 

conducerea chineză de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și așteaptă cu interes 

rezultatele activităților de monitorizare, raportare și verificare aflate în curs de 

desfășurare, esențiale pentru buna funcționare a sistemului; subliniază importanța 

acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice la nivelul întregii economii și salută 

intenția de a extinde sfera de acoperire pentru a include sectoarele industriale și a 

îmbunătăți mecanismele comerciale din sistem; solicită UE și China să își continue 

parteneriatul în cadrul proiectului de cooperare pentru dezvoltarea pieței dioxidului de 

carbon a Chinei pentru ca acesta să devină un instrument eficient care să creeze 

stimulente semnificative pentru reducerea emisiilor și alinierea și pe mai departe a 

acesteia la sistemul UE de comercializare a emisiilor; invită ambele părți să promoveze 

în continuare mecanismele de stabilire a prețului carbonului în alte țări și regiuni 

utilizând propria experiență și cunoștințele de specialitate și efectuând schimburi de 

bune practici, precum și implicându-se în eforturile de întărire a cooperării existente 

între piețele carbonului, pentru a crea condiții de concurență echitabile la nivel mondial; 

12. speră ca China să separe creșterea economică de degradarea ecologică prin integrarea 

protecției biodiversității în strategiile globale actuale, facilitând realizarea Agendei 2030 

pentru dezvoltare durabilă a ONU și obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) și prin 

implementarea în mod eficace a interdicției comerțului cu fildeș; recunoaște activitatea 

desfășurată de către Mecanismul de coordonare bilaterală UE-China (BCM) privind 

asigurarea aplicării legislației și guvernarea în domeniul forestier (FLEG) în vederea 

combaterii exploatării forestiere ilegale la nivel mondial; îndeamnă totuși China să 

investigheze cu privire la volumul semnificativ al comerțului neevidențiat cu lemn 

dintre statele semnatare ale Acordului de parteneriat voluntar FLEGT și China; 

13. recomandă adoptarea unor orientări de politică chineză obligatorii privind investițiile 

responsabile în silvicultură efectuate în străinătate pe care să le aplice în comun cu țările 

furnizoare, implicând întreprinderile chineze în combaterea comerțului cu lemn recoltat 

ilegal; 

14. salută faptul că UE și China au semnat un memorandum de înțelegere cu privire la 

politicile privind apa, cu scopul de a consolida dialogul privind dezvoltarea și asigurarea 

respectării legislației referitoare la protecția apei; sprijină cu fermitate Declarația de la 

Turku din septembrie 2017, semnată de UE și China, care a subliniat faptul că o bună 
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administrare a apei ar trebui să acorde prioritate ecologiei și dezvoltării ecologice, să 

plaseze conservarea apei într-o poziție vizibilă și să refacă ecosistemul acvatic; 

subliniază faptul că memorandumul de înțelegere (MoU) privind instituirea dialogului 

China-UE privind politica în domeniul apei nu numai că reprezintă un câștig pentru 

conținutul parteneriatului strategic China-UE, dar precizează și direcția, domeniul de 

aplicare, metodologia și mecanismul financiar pentru cooperare;  

15. subliniază importanța asigurării unor condiții de concurență echitabile în comerțul 

dintre UE și China; își exprimă îngrijorarea cu privire la concurența neloială ca urmare 

a amestecului statului în economia chineză prin subvenții masive și discriminare în 

favoarea furnizorilor interni, protejarea pieței chineze de investitorii din UE și preluarea 

de întreprinderi europene active în tehnologiile esențiale în materie de sustenabilitate de 

către întreprinderi aflate în proprietatea, sub controlul ori îndrumarea guvernului, în 

special, dar nu numai, în ceea ce privește piața pentru panouri solare, baterii și vehicule 

electrice; invită Comisia să utilizeze pe deplin toate instrumentele de apărare comercială 

pe care le are la dispoziție, în special noile norme antidumping și antisubvenții ale UE și 

invită Consiliul să elaboreze rapid, în codecizie cu Parlamentul, un cadru eficient 

privind verificarea investițiilor străine directe; 

16. recunoaște rolul esențial pe care îl joacă proiectul de cooperare dintre organizațiile 

europene și chineze finanțat de Comisie, pus în aplicare în perioada 2014-2017 sub 

egida Instrumentului pentru cooperarea în materie de securitate nucleară (ICSN), în 

stabilirea normelor și modalităților de gestionare a situațiilor de urgență radiologică și 

nucleară în China și în consolidarea capacităților Institutului chinez de cercetare în 

domeniul tehnologiei energiei nucleare în ceea ce privește elaborarea de orientări 

privind gestionarea accidentelor grave; 

17. încurajează investitorii chinezi și europeni să adopte standarde globale mai bune de 

responsabilitate socială și de mediu și să îmbunătățească standardele de siguranță din 

industriile lor extractive din întreaga lume; reiterează că, în ceea ce privește negocierile 

privind un acord cuprinzător privind investițiile (CAI) cu China, Uniunea Europeană 

trebuie să acorde sprijin inițiativelor de dezvoltare sustenabilă prin încurajarea 

investițiilor responsabile și prin promovarea standardelor de mediu și de muncă 

fundamentale; solicită autorităților chineze și europene să instituie stimulente care să 

încurajeze întreprinderile miniere chineze și europene să își desfășoare activitățile în țări 

în curs de dezvoltare în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile 

omului și care să încurajeze investițiile în consolidarea capacităților pentru transferul de 

cunoștințe, de tehnologie și angajarea de forță de muncă locală. 

18. salută anunțul făcut de China în cadrul reuniunii „One Planet Summit” din decembrie 

2017 de a face mai transparent impactul asupra mediului al societăților din China și al 

investițiilor chineze în străinătate; este preocupat de faptul că proiectele de 

infrastructură precum Inițiativa One Belt One Road (OBOR) a Chinei ar putea avea un 

impact negativ asupra mediului și climei și ar putea duce la o utilizare sporită a 

combustibililor fosili în alte țări implicate sau afectate de dezvoltarea infrastructurii; 

invită instituțiile UE și statele membre să realizeze evaluări de impact asupra mediului 

și să includă clauze de sustenabilitate în orice proiect de cooperare în cadrul OBOR; 

insistă asupra creării unui comitet mixt, compus din reprezentanți ai țărilor implicate și 

ai părților terțe, care să supravegheze impactul asupra mediului și asupra climei; salută 
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inițiativa Comisiei și a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) de a elabora o 

strategie de conectivitate UE-Asia în prima jumătate a anului 2018; insistă asupra 

faptului că această strategie ar trebui să cuprindă angajamente ferme în direcția 

sustenabilității, protecției mediului și combaterii schimbărilor climatice; 

19. salută progresul înregistrat de China în îmbunătățirea standardelor de siguranță 

alimentară, aspecte fundamentale pentru protejarea consumatorilor chinezi și prevenirea 

fraudelor din sectorul alimentar; subliniază că îmbunătățirea capacitării consumatorilor 

constituie un pas important în dezvoltarea unei culturi a consumatorului în China; 

20. încurajează serviciile chineze și europene de poliție și de asigurare a respectării legii să 

întreprindă acțiuni comune pentru a controla exporturile de droguri ilegale și să facă 

schimb de informații cu privire la traficul de droguri prin schimburi de informații pentru 

a identifica persoane și rețele infracționale; ia act de faptul că, în conformitate cu 

„Raportul european 2017 privind drogurile: tendințe și evoluții” al Observatorului 

European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT), o mare parte din oferta de noi 

substanțe psihoactive din Europa este originară din China, noile substanțe chimice sunt 

produse în vrac de către companiile farmaceutice din China, de unde acestea sunt 

transportate în Europa, unde sunt transformate în produse, ambalate și vândute; 

21. recunoaște că, ca urmare a secetei și a altor catastrofe naturale, familii și persoane au 

migrat și că, drept răspuns, autoritățile chineze au planificat mai multe proiecte de 

strămutare pe scară largă; este preocupat cu privire la relatările din regiunea Ningxia, 

evidențiind numeroasele probleme legate de noile orașe și represaliile la care au fost 

supuse persoanele care au refuzat să se mute; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul 

că apărătorii mediului sunt deținuți, urmăriți în justiție și condamnați și că ONG-urile de 

mediu înregistrate la nivel național se confruntă cu un control crescând din partea 

autorităților de supraveghere chineze; 

22. solicită Chinei să își intensifice în continuare eforturile de a asigura respectarea legii 

pentru a pune capăt pescuitului ilegal, având în vedere că vasele de pescuit chineze 

continuă să pescuiască ilegal în ape străine, inclusiv în Marea de Vest a Coreei, în 

Marea Chinei de Est, în Marea Chinei de Sud, în Oceanul Indian și chiar și în America 

de Sud; 

23. solicită exportatorilor chinezi și importatorilor europeni să reducă reziduurile toxice din 

hainele produse în China prin elaborarea unor reglementări adecvate de gestionare a 

produselor chimice și prin eliminarea treptată a utilizării plumbului, a etoxilaților de 

nonilfenol (NPE), a ftalaților, a substanțelor chimice perfluorurate (PFC), a 

formaldehidei și a altor produse toxice detectate în componența produselor textile. 
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