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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 

návrhy: 

– so zreteľom na daňový zákon týkajúci sa ochrany životného prostredia uverejnený 

Národným ľudovým kongresom v decembri 2016, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 

2018; 

– so zreteľom na to, že podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu majú 

environmentálne faktory vplyv na vnútroštátne a medzinárodné migračné toky, pretože 

ľudia odchádzajú z miest s náročnými alebo zhoršujúcimi sa podmienkami v dôsledku 

rýchlejšej zmeny klímy1; 

A. keďže Čína je najrýchlejšie rastúcim trhom pre európske potravinárske výrobky; 

B. keďže je zrejmé, že v niektorých regiónoch Číny sa živobytie vidieckeho obyvateľstva 

zhorší v dôsledku zmien teploty, zrážok a iných klimatických výkyvov; keďže 

plánovanie premiestnenia sa stalo účinnou možnosťou adaptačnej politiky s cieľom 

znížiť zraniteľnosť a chudobu spôsobenú zmenou klímy2; 

1. víta reformy uskutočnené v Číne od začatia jej prístupu „ekologickej civilizácie“; 

domnieva sa, že osobitné postavenie, ktoré udelili súdy mimovládnym organizáciám v 

oblasti životného prostredia, audity environmentálneho vplyvu práce úradníkov a 

vysoké investície do elektromobility a čistej energie sú reformy správnym smerom; 

2. víta akčný plán Číny na rok 2016 zameraný na boj proti antimikrobiálnej rezistencii; 

zdôrazňuje význam spolupráce medzi Čínou, ktorá predstavuje polovicu svetovej ročnej 

spotreby antimikrobiálnych liekov, a EÚ v boji proti tejto globálnej hrozbe; trvá na tom, 

že ustanovenia o dobrých životných podmienkach zvierat by mali byť zahrnuté do 

bilaterálnych obchodných dohôd medzi EÚ a Čínou; 

3. víta usmernenia nabádajúce čínskych občanov, aby do roku 2030 výrazne znížili 

spotrebu mäsa; nabáda Úniu a Čínu, aby spojili sily na ceste k udržateľnejšiemu 

systému poľnohospodársko-potravinárskej výroby a spotreby, ktorým sa zlepší 

celosvetová potravinová bezpečnosť, bezpečnosť a vysledovateľnosť potravín a podporí 

sa zdravé stravovanie, zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat; 

4. berie na vedomie čínske rozhodnutie o zákaze dovozu tuhého odpadu, v ktorom sa 

zdôrazňuje význam procesu projektovania, výroby, opravy, opätovného používania a 

recyklácie výrobkov s osobitným dôrazom na výrobu a používanie plastov; pripomína 

nedávny pokus Číny o zákaz vývozu prvkov vzácnych zemín a žiada Komisiu, aby pri 

stanovovaní priorít v politikách EÚ vzala do úvahy vzájomnú závislosť svetových 

hospodárstiev; 

                                                 
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 

(Presídlenie obyvateľstva ako politická reakcia na ohrozenie severnej Číny zmenou klímy), ISSC a UNESCO 

2013, World Social Science Report 2013, Changing Global Environments, str. 234 – 241. 
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5. domnieva sa, že existuje spoločný rozsah, záujem a potreba EÚ a združenia ASEAN 

spolupracovať na rozvoji spoločnej stratégie obehového hospodárstva; domnieva sa, že 

Čína by mohla zohrávať kľúčovú úlohu pri predložení tejto iniciatívy v združení 

ASEAN; 

6. trvá na tom, že Čína a Európska únia budú mať prínos z podpory udržateľnosti vo 

svojich hospodárstvach a z rozvoja viacodvetvového udržateľného a obehového 

biohospodárstva;  

7. víta dohodu o posilnení spolupráce v oblasti výskumu a inovácie týkajúcu sa hlavných 

iniciatív, ako sú iniciatívy týkajúce sa potravín, poľnohospodárstva a biotechnológií, 

životného prostredia a udržateľnej urbanizácie, pozemnej dopravy, bezpečnejšej a 

ekologickejšej leteckej dopravy a biotechnológií pre životné prostredie a ľudské 

zdravie, ktoré boli dohodnuté počas 3. dialógu medzi EÚ a Čínou o spolupráci v oblasti 

inovácií v júni 2017 a v príslušnom pláne vedecko-technickej spolupráce medzi EÚ a 

Čínou z októbra 2017; vyzýva EÚ a Čínu, aby v tomto úsilí pokračovali a aby uviedli 

výsledky výskumných a vývojových projektov do praxe; 

8. poukazuje na to, že Európska únia a Čína sú veľmi závislé od fosílnych palív a spolu 

predstavujú približne tretinu celkovej spotreby, čím sa Čína umiestňuje na na čelo 

rebríčka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), pokiaľ ide o smrteľné znečistenia 

vonkajšieho ovzdušia; zdôrazňuje, že nárast obchodu s produktmi biohospodárstva 

vyrobenými z obnoviteľných materiálov môže pomôcť znížiť závislosť hospodárstiev 

Číny a Únie od fosílnych palív; vyzýva EÚ a Čínu, aby prehlbovali svoje vzťahy v 

iných oblastiach zmierňovania emisií skleníkových plynov, ako sú elektrická mobilita, 

obnoviteľné zdroje energie a energetická účinnosť, aby pokračovali v pláne energetickej 

spolupráce medzi EÚ a Čínou po roku 2020 a rozširovali ho a aby zintenzívnili 

spoločné úsilie zamerané na rozvoj nástrojov ekologického financovania, predovšetkým 

v oblasti klímy; vyzýva Čínu a EÚ, aby preskúmali urýchlené plánovanie a rozvoj 

cezhraničných prenosových vedení elektrickej energie s použitím technológie 

jednosmerného prúdu vysokého napätia a zapojili sa do neho, aby boli obnoviteľné 

zdroje energie prístupnejšie; 

9. nabáda Úniu a Čínu, aby pokračovali v partnerstve v oblasti udržateľnej urbanizácie 

vrátane oblastí ako ekologická doprava, zlepšenie kvality ovzdušia, obehové 

hospodárstvo a ekodizajn; zdôrazňuje potrebu ďalších opatrení na ochranu životného 

prostredia, keďže viac ako 90 % miest nespĺňa vnútroštátnu normu pre znečistenie 

ovzdušia 2,5 PM, a zdôrazňuje že v Číne každoročne zomiera viac ako jeden milión 

ľudí na ochorenia súvisiace so znečistením ovzdušia; 

10. zdôrazňuje vzájomný záujem na podpore rozvoja nízkouhlíkových technológií a 

riešenie problému emisií skleníkových plynov na transparentných, verejných a dobre 

regulovaných trhoch s energiou; vyjadruje presvedčenie, že hodnota strategických 

partnerstiev medzi EÚ a Čínou je potrebná na vykonávanie Parížskej dohody a na 

účinný boj proti zmene klímy; vyzýva EÚ a Čínu, aby využili svoj politický vplyv na 

dosiahnutie pokroku vo vykonávaní Parížskej dohody, ako aj programu trvalo 

udržateľného rozvoja do roku 2030 a cieľov udržateľného rozvoja (SDG), naliehavo 

vyzýva na kooperatívny prístup na konferencii zmluvných strán UNFCCC, ako aj na 

politickom fóre OSN na vysokej úrovni; vyzýva Radu a Komisiu, aby spoločné 
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vyhlásenie o opatreniach v oblasti klímy prijali včas a preukázali tak spoločný záväzok 

plne vykonávať Parížsku dohodu a aktívne sa zúčastňovať na dialógu v Talanoe 2018, 

ako aj na konferencii COP24; nabáda ich, aby plnili zodpovednú úlohu v 

medzinárodných rokovaniach a prispeli k cieľu obmedziť globálne otepľovanie svojimi 

príslušnými vnútornými politikami v oblasti zmeny klímy, ako aj finančnými 

príspevkami na dosiahnutie cieľa poskytnúť do roku 2020 100 miliárd USD ročne na 

zmiernenie zmeny klímy a adaptácie na ňu; 

11. víta začatie celonárodného systému obchodovania s emisnými kvótami v Číne v 

decembri 2017; berie na vedomie úspešnú spoluprácu medzi Čínou a EÚ počas 

prípravnej fázy, ktorá umožnila zaviesť tento systém; uznáva ochotu čínskeho vedenia 

znížiť emisie skleníkových plynov a so záujmom očakáva výsledky prebiehajúcej práce 

na monitorovaní, podávaní správ a overovaní, ktorá má kľúčový význam pre dobré 

fungovanie systému; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa opatrenia v oblasti zmeny klímy 

vykonávali naprieč celým hospodárstvom, a víta zámer rozšíriť ich pôsobnosť tak, aby 

zahŕňali priemyselné odvetvia a aby sa zlepšili obchodné dohody systému; vyzýva EÚ a 

Čínu, aby pokračovali v partnerstve v rámci projektu spolupráce pre rozvoj čínskeho 

trhu s uhlíkom s cieľom vytvoriť účinný nástroj, ktorým sa stanovujú zmysluplné 

stimuly na znižovanie emisií, a viac ho zosúladiť so systémom EÚ pre obchodovanie s 

emisiami; vyzýva obe strany, aby ďalej podporovali mechanizmy stanovovania cien 

uhlíka v iných krajinách a regiónoch využitím vlastných skúseností a odborných 

poznatkov a výmenou osvedčených postupov, ako aj v snahou o budovanie spolupráce 

medzi existujúcimi trhmi s uhlíkom s cieľom pracovať na vytvorení rovnakých 

podmienok; 

12. dúfa, že Čína oddelí hospodársky rast od degradácie životného prostredia a začlenení 

ochranu biodiverzity do svojich terajších globálnych stratégií, uľahčí plnenie programu 

trvalo udržateľného rozvoja OSN do roku 2030 a cieľov udržateľného rozvoja, a bude 

skutočne dodržiavať zákaz obchodovania so slonovinou; vyjadruje uznanie práci v 

rámci mechanizmu bilaterálnej koordinácie EÚ-Čína (BCM) v oblasti vynútiteľnosti 

práva a správy v lesnom hospodárstve(FLEG) s cieľom celosvetovo riešiť problém 

nezákonnej ťažby dreva; naliehavo však vyzýva Čínu, aby vyšetrila závažné 

neregistrované obchodovanie s drevom medzi signatárskymi štátmi dobrovoľnej dohody 

o partnerstve FLEGT a Čínou; 

13. odporúča, aby sa prijatie záväzných usmernení čínskej politiky týkajúcej sa 

zodpovedných zámorských investícií do lesného hospodárstva realizovalo spolu s 

dodávateľskými krajinami, pričom sa čínske spoločnosti zapoja do boja proti 

nezákonnému obchodovaniu s drevom; 

14. víta skutočnosť, že Čína a EÚ podpísali memorandum o porozumení týkajúce sa 

politiky v oblasti vodného hospodárstva s cieľom posilniť dialóg o vývoji a vykonávaní 

právnych predpisov v oblasti ochrany vôd; dôrazne podporuje vyhlásenie z Turku zo 

septembra 2017, ktoré podpísali EÚ a Čína a v ktorom sa zdôraznilo, že dobré 

hospodárenie s vodou by sa malo prednostne zamerať na ekológiu a ekologický rozvoj, 

na postavenie ochrany vody do popredia a na obnovu vodného ekosystému; a 

zdôrazňuje, že memorandum o porozumení týkajúce sa zriadenia politického dialógu 

medzi Čínou a EÚ o vode nielen rozširuje obsah strategického partnerstva medzi EÚ a 

Čínou, ale tiež špecifikuje smerovanie, rozsah, metodiku a finančné podmienky 
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spolupráce;  

15. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť rovnaké podmienky pre obchod medzi EÚ a 

Čínou; vyjadruje obavy týkajúce sa nespravodlivej hospodárskej súťaže v dôsledku 

zasahovania štátu do čínskeho hospodárstva prostredníctvom rozsiahlych dotácií a 

pozitívnej diskriminácie v prospech domácich dodávateľov, zatvorenia čínskeho trhu 

pre investorov z EÚ a prevzatia európskych podnikov v oblasti kľúčových technológií 

udržateľnosti podnikmi, ktoré sú v štátnom vlastníctve, pod kontrolou alebo 

usmerňovaním štátu, a to najmä na trhu so solárnymi panelmi, batériami a elektrickými 

vozidlami, ale nielen tam; vyzýva Komisiu, aby v plnej miere využívala všetky nástroje 

na ochranu obchodu, ktoré má k dispozícii, najmä nové antidumpingové a 

antisubvenčné predpisy EÚ, a vyzýva Radu, aby rýchlo v rámci spolurozhodovania s 

Parlamentom zriadila účinný rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií; 

16. uznáva kľúčovú úlohu projektu spolupráce medzi európskymi a čínskymi organizáciami 

financovaný Európskou komisiou, ktorý sa vykonával v rokoch 2014 až 2017 pod 

záštitou nástroja pre spoluprácu v oblasti jadrovej bezpečnosti (INSC), v posudzovaní 

noriem a postupov riadenia rádiologických a jadrových núdzových situácií v Číne a v 

posilňovaní spôsobilostí čínskeho inštitútu pre výskum jadrových technológií v oblasti 

riadiacich usmernení v prípade vážnych havárií; 

17. nabáda čínskych a európskych investorov, aby prijali lepšie celosvetové normy 

sociálnej a environmentálnej zodpovednosti a zlepšili bezpečnostné normy svojho 

ťažobného priemyslu na celom svete; zdôrazňuje, že so zreteľom na rokovania o 

komplexnej dohode o investíciách s Čínou musí Európska únia podporovať iniciatívy v 

oblasti trvalo udržateľného rozvoja, a to nabádaním k zodpovednému investovaniu a 

propagovaním základných environmentálnych a pracovných noriem; žiada čínske a 

európske orgány, aby zaviedli stimuly na podporu čínskych a európskych banských 

spoločností, aby svoju činnosť v rozvojových krajinách vykonávali v súlade s 

medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a aby podporovali investície do 

budovania kapacít na prenos poznatkov a technológií a nábor miestnej pracovnej sily; 

18. víta oznámenie Číny v kontexte samitu Jedna planéta (One Planet), ktorý sa konal 

decembri 2017, zamerané na transparentnejšie environmentálne vplyvy spoločností v 

Číne a čínskych investícií v zahraničí; vyjadruje znepokojenie nad tým, že projekty 

Číny v oblasti infraštruktúry, napríklad iniciatíva Jedno pásmo, jedna cesta, by mohli 

mať negatívny vplyv na životné prostredie a klímu a mohli by viesť k zvýšenému 

používaniu fosílnych palív v iných zúčastnených krajinách alebo krajinách 

ovplyvnených rozvojom infraštruktúry; vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby pri 

všetkých projektoch spolupráce v rámci iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta vykonali 

posúdenia vplyvu na životné prostredie a aby do nich zahrnuli ustanovenia o 

udržateľnosti; trvá no tom, aby sa vytvoril spoločný výbor zložený zo zástupcov 

zúčastnených krajín a tretích strán, ktorý by dohliadal na vplyv na životné prostredie a 

klímu; víta iniciatívu Komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) s 

cieľom vypracovať stratégiu v oblasti prepojenosti EÚ – Ázia v prvom polroku 2018; 

trvá na tom, že táto stratégia by mala obsahovať pevné záväzky smerom k udržateľnosti, 

ochrane životného prostredia a boju proti zmene klímy; 

19. víta skutočnosť, že Čína pokročila pri zlepšovaní noriem bezpečnosti potravín, ktoré sú 
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kľúčovými prvkami ochrany čínskych spotrebiteľov a predchádzania potravinovým 

podvodom; zdôrazňuje zlepšenie postavenia spotrebiteľov ako dôležitý krok k 

zvyšovaniu spotrebiteľskej kultúry v Číne; 

20. vyzýva čínske a európske policajné orgány a orgány presadzovania práva, aby prijali 

spoločné opatrenia na kontrolu vývozu nelegálnych drog a aby si vymieňali 

spravodajské informácie o obchodovaní s drogami s cieľom identifikovať jednotlivcov a 

zločinecké siete; poznamenáva, že podľa Európskej správy o drogách za rok 2017 – 

Trend a vývoj, ktorú vypracovalo Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú 

závislosť (EMCDDA), veľká časť dodávok nových psychoaktívnych látok v Európe má 

pôvod v Číne, nové látky vo veľkom vyrábajú chemické a farmaceutické spoločnosti v 

Číne, odkiaľ sa prepravujú do Európy, kde sa spracujú na výrobky, balia a predávajú;: 

21. berie na vedomie, že v reakcii na suchá a iné prírodné katastrofy migrovali rodiny i 

jednotlivci a že čínske orgány v reakcii naplánovali niekoľko rozsiahlych projektov 

zameraných na presídlenie; vyjadruje obavy týkajúce sa správ z regiónu Ning-sia, ktoré 

poukazujú na viaceré problémy s novými mestami a na odvetné opatrenia pre osoby, 

ktoré presídlenie odmietli; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že ochrancovia 

životného prostredia sú zadržiavaní, stíhaní a odsudzovaní a že zaregistrované domáce 

environmentálne mimovládne organizácie čelia čoraz väčšej kontrole čínskych orgánov 

dohľadu; 

22. žiada Čínu, aby ešte viac zvýšila svoje úsilie v oblasti presadzovania práva s cieľom 

zastaviť nezákonný rybolov, keďže čínske rybárske lode naďalej lovia v cudzích vodách 

vrátane Západokórejskeho mora, Východočínskeho mora, Juhočínskeho mora, 

Indického oceánu, ba dokonca vo vodách Južnej Ameriky; 

23. žiada čínskych vývozcov a európskych dovozcov, aby znížili množstvo toxických 

rezíduí v odevoch vyrobených v Číne, a to ustanovením riadnych predpisov pre 

chemické riadenie a postupným ukončením používania olova, nonylfenol-etoxylátu 

(NPE), ftalátov, plnofluórovaných chemikálií (PFC), formaldehydu a iných toxických 

látok v textile. 
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