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Pozměňovací návrh  1 

José Inácio Faria 

 

Návrh stanoviska 

Právní východisko 1 a (nové) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na „zákon o dani 

na ochranu životního prostředí“, který 

v prosinci 2016 schválil Národní lidový 

kongres a který vstoupil v platnost dne 

1. ledna 2018, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

José Inácio Faria 

 

Návrh stanoviska 

Právní východisko 1 b (nové) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na to, že Mezinárodní 

organizace pro migraci uvádí, že 

na vnitrostátní i mezinárodní migrační 

toky mají vliv faktory životního prostředí, 

jelikož lidé opouštějí místa s drsnými nebo 

zhoršujícími se podmínkami, které jsou 

důsledkem rychlejší změny klimatu1a, 

 __________________ 

 1a https://www.iom.int/migration-and-

climate-change 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

José Inácio Faria 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 A. vzhledem k tomu, že Čína 

představuje pro potravinové výrobky EU 

nejrychleji rostoucí trh; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

José Inácio Faria 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění 1 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 B. vzhledem k tomu, že je zřejmé, že 

v některých oblastech Číny dojde 

v důsledku změn teploty a srážek a dalších 

klimatických extrémů ke zhoršení 

životních podmínek venkovského 

obyvatelstva; vzhledem k tomu, že jedním 

z účinných opatření, jak zmírnit 

klimaticky podmíněné ohrožení 

a chudobu, je plánování jeho přesídlení1a; 

 __________________ 

 1a Y. Zhen, J. Pan, X. Zhang „Relocation 

as a policy response to climate change 

vulnerability in Northern China“ 

(Přesídlení obyvatelstva jako politická 

reakce na ohrožení severní Číny změnou 

klimatu). 30 (234–240); ISSC, UNESCO 

2013. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. vítá reformy, které Čína uskutečnila 

od zahájení svého přístupu „ekologické 

civilizace“; považuje zvláštní status 

poskytnutý environmentálním nevládním 

organizacím u soudů, audity 

environmentálního dopadu činnosti 

úředníků a vysoké investice do 

elektromobility a čisté energie za reformy 

jdoucí správným směrem; 

1. se zájmem sleduje reformy, které 

Čína uskutečnila od zahájení svého 

přístupu „ekologické civilizace“; považuje 

zvláštní status poskytnutý 

environmentálním nevládním organizacím 

u soudů, audity environmentálního dopadu 

činnosti úředníků a vysoké investice do 

elektromobility a čisté energie za reformy 

jdoucí správným směrem; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  6 

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. vítá reformy, které Čína uskutečnila 

od zahájení svého přístupu „ekologické 

civilizace“; považuje zvláštní status 

poskytnutý environmentálním nevládním 

organizacím u soudů, audity 

environmentálního dopadu činnosti 

úředníků a vysoké investice do 

elektromobility a čisté energie za reformy 

jdoucí správným směrem; 

1. vítá reformy, které Čína uskutečnila 

od zahájení svého přístupu „ekologické 

civilizace“, jenž představuje sladěná 

společná opatření přijímaná s ohledem 

na historii, tradice, kulturu a suverenitu 

každého národa, tak aby mohly společně 

existovat v míru a aby byl zachován náš 

společný kapitál, kterým je životní 

prostředí; považuje zvláštní status 

poskytnutý environmentálním nevládním 

organizacím u soudů, audity 

environmentálního dopadu činnosti 

úředníků a vysoké investice do 

elektromobility a čisté energie za reformy 

jdoucí správným směrem; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  7 

Nicola Caputo, Jo Leinen 
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Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a.  potěšením konstatuje, že Čína 

a EU uzavřely protokol o dohodě týkající 

se vodohospodářské politiky, jehož cílem 

je prohloubení dialogu v oblasti rozvoje 

a uplatňování právních předpisů 

na ochranu vodohospodářských zdrojů; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  8 

Jo Leinen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. vítá konstruktivní vztah mezi EU 

a Čínou týkající se opatření reagujících 

na změnu klimatu, zejména mezinárodní 

jednání o klimatu a prosazování 

obchodování s emisemi; vyzývá EU 

a Čínu, aby využily svou politickou váhu 

k zajištění urychleného uplatňování 

Pařížské dohody, Agendy OSN pro 

udržitelný rozvoj 2030 a cílů udržitelného 

rozvoje, a naléhavě požaduje, aby 

konference stran UNFCCC a vysoké 

politické fórum OSN proběhly v duchu 

spolupráce a staly se vůdčí silou 

zaměřenou na dosažení ekologičtější 

společnosti, která by jednala více 

s ohledem na klima; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

Sirpa Pietikäinen 

 



 

AM\1147654CS.docx 7/25 PE619.125v01-00 

 CS 

Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. domnívá se, že strategické 

partnerství mezi EU a Čínou je cennou 

a nezbytnou podmínkou uplatňování 

Pařížské dohody a účinného boje proti 

změně klimatu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Jo Leinen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1b. vítá snahu EU a Číny zformulovat 

společné prohlášení o činnosti 

ve prospěch klimatu na vrcholné schůzce 

mezi EU a Čínou konané v červnu 2017; 

vyzývá obě tyto strany, aby uvedené 

prohlášení přijaly včas a ukázaly tím své 

společné odhodlání důrazně uplatňovat 

Pařížskou dohodu a zajistit svou aktivní 

účast v dialogu v Talanoa v roce 2018 

a na COP24; vybízí EU a Čínu, aby 

v rámci mezinárodních jednání převzaly 

odpovědnou úlohu tím, že by přispěly 

k cíli, kterým je omezit oteplování Země 

na základě své politiky v oblasti klimatu, 

a poskytnout finanční příspěvek, aby bylo 

možné dosáhnout cíle, kterým je 

poskytovat na zmírňování změny klimatu 

a přizpůsobení se této změně do roku 2020 

100 miliard USD ročně; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Jo Leinen 
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Návrh stanoviska 

Bod 1 c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1c. jednoznačně vítá, že 

v prosinci 2017 byl v Číně zaveden 

celostátní systém obchodování s emisemi; 

bere na vědomí úspěšnou spolupráci 

v průběhu fáze příprav mezi Čínou a EU, 

která umožnila zavedení tohoto systému; 

projevuje uznání ochotě čínského vedení 

omezit emise skleníkových plynů; vyzývá 

obě strany, aby v rámci projektu 

spolupráce zaměřeného na rozvoj 

čínského trhu s uhlíkem, jehož cílem by 

bylo zapojit do něj další odvětví, vytvořit 

z něj účinný nástroj, který by poskytoval 

rozumné pobídky k omezování emisí, 

a dále jej sjednotit s unijním systémem 

obchodování s emisemi, pokračovaly 

v partnerské spolupráci; vyzývá EU 

a Čínu, aby na základě vlastních 

odborných a jiných zkušeností a výměny 

osvědčených postupů a také zapojením 

do snah o spolupráci mezi stávajícími trhy 

s uhlíkem dále prosazovaly mechanismy 

oceňování uhlíku v dalších zemích 

a regionech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

Jo Leinen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 d (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1d. vyzývá EU a Čínu, aby 

prohlubovaly své vztahy v dalších 

oblastech omezování emisí skleníkových 

plynů, jako je elektromobilita, obnovitelné 

zdroje energie a energetická účinnost, 

pokračovaly v uplatňování Plánu EU 
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a Číny pro spolupráci v oblasti energetiky 

po roce 2020 a rozšířily jej a aby 

zintenzivnily společné snahy týkající se 

vypracování nástrojů k ekologicky 

zaměřenému financování, zejména 

k financování opatření v oblasti 

zmírňování změny klimatu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. vítá akční plán Číny z roku 2016 

k řešení antimikrobiální rezistence; 

zdůrazňuje význam spolupráce mezi 

Čínou, která je odpovědná za polovinu 

světové roční spotřeby antimikrobiálních 

léků, a EU v boji proti této globální hrozbě; 

2. vítá akční plán Číny z roku 2016 

k řešení antimikrobiální rezistence; 

poukazuje na význam spolupráce mezi 

Čínou, která je odpovědná za polovinu 

světové roční spotřeby antimikrobiálních 

léků, a EU v boji proti této globální hrozbě; 

je si plně vědom dopadu evropského 

dovozu léků, a proto požaduje, aby byla 

jejich výroba znovu vrácena do EU, a to 

z důvodu ochrany veřejného zdraví 

a životního prostředí nejen v Evropě, ale 

také v Číně; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  14 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. vítá akční plán Číny z roku 2016 

k řešení antimikrobiální rezistence; 

zdůrazňuje význam spolupráce mezi 

Čínou, která je odpovědná za polovinu 

2. vítá akční plán Číny z roku 2016 

k řešení antimikrobiální rezistence; 

poukazuje na význam spolupráce mezi 

Čínou, která je odpovědná za polovinu 
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světové roční spotřeby antimikrobiálních 

léků, a EU v boji proti této globální hrozbě; 

světové roční spotřeby antimikrobiálních 

léků, a EU v boji proti této globální hrozbě; 

trvá na tom, že do dvoustranných 

obchodních dohod mezi EU a Čínou by se 

měla začlenit ustanovení o dobrých 

životních podmínkách zvířat; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. vítá akční plán Číny z roku 2016 

k řešení antimikrobiální rezistence; 

zdůrazňuje význam spolupráce mezi 

Čínou, která je odpovědná za polovinu 

světové roční spotřeby antimikrobiálních 

léků, a EU v boji proti této globální 

hrozbě; 

2. vítá akční plán Číny z roku 2016 

k řešení antimikrobiální rezistence; 

poukazuje na význam spolupráce mezi 

Čínou, která je odpovědná za polovinu 

světové roční spotřeby antimikrobiálních 

léků, a členskými státy v boji proti této 

globální hrozbě; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  16 

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. vyzývá Čínu, aby se zapojila 

do celosvětových snah o uplatňování 

technologií zaměřených na změnu 

genomu, mj. lidského, a aby je 

nevyužívala do té doby, než bude v této 

otázce dosaženo celosvětového konsenzu; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  17 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. vítá státní pokyny, které čínské 

občany vybízejí k výraznému snížení jejich 

spotřeby masa do roku 2030; vybízí Unii 

a Čínu, aby spojily své síly na cestě 

k udržitelnějšímu systému zemědělsko-

potravinářské produkce a spotřeby, který 

zlepší celosvětové zabezpečení, bezpečnost 

a dohledatelnost potravin a podpoří zdravé 

stravování, zdraví zvířat a jejich dobré 

životní podmínky; 

3. vítá státní pokyny, které čínské 

občany vybízejí k výraznému snížení jejich 

spotřeby masa do roku 2030; vybízí Unii 

a Čínu, aby na základě využívání krátkých 

místních distribučních kanálů spojily své 

síly na cestě k udržitelnějšímu systému 

zemědělsko-potravinářské produkce 

a spotřeby, který by zlepšil zabezpečení 

potravinami, bezpečnost a dohledatelnost 

potravin a podpořil zdravé stravování, 

zdraví zvířat a jejich dobré životní 

podmínky; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  18 

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. vítá státní pokyny, které čínské 

občany vybízejí k výraznému snížení jejich 

spotřeby masa do roku 2030; vybízí Unii 

a Čínu, aby spojily své síly na cestě 

k udržitelnějšímu systému zemědělsko-

potravinářské produkce a spotřeby, který 

zlepší celosvětové zabezpečení, bezpečnost 

a dohledatelnost potravin a podpoří zdravé 

stravování, zdraví zvířat a jejich dobré 

životní podmínky; 

3. vítá státní pokyny, které čínské 

občany vybízejí k výraznému snížení jejich 

spotřeby masa do roku 2030; vybízí Unii 

a Čínu, aby spojily své síly na cestě 

k udržitelnějšímu systému zemědělsko-

potravinářské produkce a spotřeby, který 

by zlepšil celosvětové zabezpečení 

potravinami a bezpečnost a dohledatelnost 

potravin a podpořil zdravé stravování, 

zdraví zvířat a jejich dobré životní 

podmínky; vybízí členské státy, Unii 

a Čínu, aby zahájily diskuzi o správě 

a nákupu evropské zemědělské půdy 

ze strany Číny; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  19 

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. bere na vědomí rozhodnutí Číny 

zakázat dovoz tuhého odpadu, které 

zdůrazňuje význam procesu navrhování, 

výroby, oprav, opětovného používání 

a recyklace produktů; připomíná nedávnou 

snahu Číny zakázat vývoz prvků vzácných 

zemin a žádá Komisi, aby při stanovování 

priorit v politikách EU zohlednila 

vzájemnou závislost světových 

hospodářství; 

4. bere na vědomí rozhodnutí Číny 

zakázat dovoz tuhého odpadu, které 

zdůrazňuje význam procesu navrhování, 

výroby, oprav, opětovného používání 

a recyklace produktů; připomíná nedávnou 

snahu Číny zakázat vývoz prvků vzácných 

zemin a žádá Komisi, aby při stanovování 

priorit v politikách EU zohlednila 

vzájemnou závislost světových 

hospodářství; žádá Komisi, aby v rámci své 

strategie zaměřené na prosazování 

obnovitelných zdrojů a bateriemi 

poháněných elektromobilů a obecněji 

na prosazování digitalizace hospodářství 

vzala v úvahu náklady těžby vzácných 

zemin a kovů z hlediska životního 

prostředí; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  20 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Carolina Punset, Frédérique Ries 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. bere na vědomí rozhodnutí Číny 

zakázat dovoz tuhého odpadu, které 

zdůrazňuje význam procesu navrhování, 

výroby, oprav, opětovného používání 

a recyklace produktů; připomíná nedávnou 

snahu Číny zakázat vývoz prvků vzácných 

zemin a žádá Komisi, aby při stanovování 

priorit v politikách EU zohlednila 

vzájemnou závislost světových 

4. bere na vědomí rozhodnutí Číny 

zakázat dovoz tuhého odpadu, které 

zdůrazňuje význam procesu navrhování, 

výroby, oprav, opětovného používání 

a recyklace produktů; připomíná nedávnou 

snahu Číny zakázat vývoz prvků vzácných 

zemin a žádá Komisi, aby při stanovování 

priorit v politikách EU zohlednila 

vzájemnou závislost světových 
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hospodářství; hospodářství; znovu opakuje, že s ohledem 

na jednání o Komplexní investiční dohodě 

s Čínou musí Evropská unie podpořit 

iniciativy zaměřené na udržitelný rozvoj 

tím, že bude prosazovat odpovědné 

investice a základní ekologické a pracovní 

normy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. bere na vědomí rozhodnutí Číny 

zakázat dovoz tuhého odpadu, které 

zdůrazňuje význam procesu navrhování, 

výroby, oprav, opětovného používání 

a recyklace produktů; připomíná nedávnou 

snahu Číny zakázat vývoz prvků vzácných 

zemin a žádá Komisi, aby při stanovování 

priorit v politikách EU zohlednila 

vzájemnou závislost světových 

hospodářství; 

4. bere na vědomí rozhodnutí Číny 

zakázat dovoz tuhého odpadu, které 

poukazuje na význam procesu navrhování, 

výroby, oprav, opětovného používání 

a recyklace produktů, se zvláštním 

důrazem na výrobu a využívání plastů; 

připomíná nedávnou snahu Číny zakázat 

vývoz prvků vzácných zemin a žádá 

Komisi, aby při stanovování priorit 

v politikách EU zohlednila vzájemnou 

závislost světových hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  22 

Jo Leinen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. vítá dohodu o rozšíření spolupráce 

v oblasti výzkumu a inovací týkajících se 

hlavních iniciativ, jako je potravinářství, 

zemědělství a biotechnologie, životní 

prostředí a udržitelná urbanizace, 
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povrchová doprava, bezpečnější 

a ekologičtější letectví a biotechnologie 

na ochranu životního prostředí a lidského 

zdraví, které byly dohodnuty v průběhu 

3. dialogu o spolupráci v oblasti inovací, 

jenž proběhl mezi EU a Čínou 

v červnu 2017, a odpovídající plán 

spolupráce v oblasti vědy a techniky mezi 

EU a Čínou z října 2017; vyzývá EU 

a Čínu, aby v této snaze pokračovaly 

a zavedly výsledky výzkumu a vývoje 

do praxe; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Carolina Punset, Jan Huitema, 

Frédérique Ries 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. zastává názor, že Čína a Evropská 

unie budou mít z prosazování udržitelnosti 

ve svém hospodářství a z rozvoje 

udržitelného oběhového biohospodářství 

v mnoha odvětvích prospěch; zdůrazňuje, 

že intenzivnější obchodování s produkty 

v rámci biohospodářství, které jsou 

vyrobeny z obnovitelných materiálů, může 

být důležitým prvkem, který by vedl 

k pozitivnímu vlivu na životní prostředí, 

sociální oblast a hospodářství a který by 

pomohl omezit závislost čínské a unijní 

ekonomiky na fosilních palivech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Jo Leinen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 b (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4b. vyzývá EU a Čínu, aby 

pokračovaly ve svém partnerství v oblasti 

udržitelné urbanizace, mj. v oblasti, jako 

je čistá doprava, zlepšování kvality 

ovzduší, oběhové hospodářství 

a ecodesign; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  25 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Carolina Punset, Jan Huitema, Frédérique 

Ries 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že Unie i Čína jsou 

silně závislé na fosilních palivech 

a společně tvoří přibližně třetinu celkové 

světové spotřeby, což staví Čínu do čela 

žebříčku Světové zdravotnické organizace 

(WHO), pokud jde o smrtelné znečištění 

vnějšího ovzduší; zdůrazňuje jejich 

vzájemný zájem na podpoře 

nízkouhlíkového rozvoje a řešení emisí 

skleníkových plynů na transparentních, 

veřejných a dobře regulovaných trzích 

s energií; 

5. zdůrazňuje, že Unie i Čína jsou 

silně závislé na fosilních palivech 

a společně tvoří přibližně třetinu celkové 

světové spotřeby, což staví Čínu do čela 

žebříčku Světové zdravotnické organizace 

(WHO), pokud jde o smrtelné znečištění 

vnějšího ovzduší; zdůrazňuje jejich 

vzájemný zájem na podpoře 

nízkouhlíkového rozvoje a řešení emisí 

skleníkových plynů na transparentních, 

veřejných a dobře regulovaných trzích 

s energií; bere na vědomí, že státní rada 

přijala celostátní plán na vybudování trhu 

pro obchodování s právy na uhlíkové 

emise, čímž byl oficiálně zaveden čínský 

celostátní systém obchodování s emisemi 

(ETS); vítá záměr rozšířit působnost 

tohoto systému a možnosti obchodování 

s emisními povolenkami; poukazuje na to, 

že je důležité, aby opatření zaměřená 

na zmírňování změny klimatu platila 

pro celé hospodářství a aby se 

pokračovalo ve spolupráci mezi Čínou 

a Unií v oblasti trhu s uhlíkem; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  26 

Ivo Belet 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. vítá zahájení úvodní fáze zavádění 

čínského celostátního systému 

pro obchodování s emisemi v oblasti 

energetiky a netrpělivě očekává výsledky 

probíhající činnosti zaměřené na jeho 

sledování, podávání zpráv a ověřování, 

která má pro správné fungování tohoto 

systému, dosažení jeho plného provozu 

v roce 2020 a další rozšíření, tak aby 

zahrnoval další průmyslová odvětví, což 

by vedlo k zajištění rovných podmínek 

na celém světě, zásadní význam; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Nicola Caputo, Jo Leinen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. vzhledem k tomu, že více než 90 % 

měst nesplňuje čínskou normu týkající se 

koncentrace znečišťujících látek 

v ovzduší, která hovoří o 2,5 ppm, a že 

v Číně každý rok umírá více než milion 

osob na onemocnění spojená se 

znečištěním ovzduší, poukazuje 

na nutnost dalších opatření na ochranu 

životního prostředí; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  28 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. vyzývá Čínu a EU, aby 

prozkoumaly možnost vybudování 

a urychleného naplánování a zavedení 

přeshraničního elektrického vedení, které 

by využívalo technologii stejnosměrného 

proudu o vysokém napětí, tak aby byly 

obnovitelné zdroje energie přístupnější; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  29 

Jo Leinen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. s potěšením konstatuje, že Čína 

v rámci jednání na vysoké úrovni Jedna 

planeta, které proběhlo v prosinci 2017, 

prohlásila, že zajistí, aby byl vliv 

společností v Číně a čínských investic 

v zahraničí transparentnější; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  30 

Jo Leinen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5b. je znepokojen tím, 

že infrastrukturní projekty, jako je 



 

PE619.125v01-00 18/25 AM\1147654CS.docx 

CS 

iniciativa One Belt One Road (OBOR), by 

mohly mít negativní dopad na životní 

prostředí a klima a vést k vyšší spotřebě 

fosilních paliv v jiných zemích, které jsou 

do budování dané infrastruktury zapojeny 

nebo kterých se tyto projekty týkají; 

vyzývá orgány EU a členské státy, aby 

prováděly posuzování dopadu 

infrastrukturních projektů na životní 

prostředí a aby do všech projektů 

spolupráce v rámci iniciativy OBOR 

začlenily doložku týkající se jejich 

udržitelnosti; požaduje, aby byl vytvořen 

společný výbor, který by se skládal ze zemí 

zapojených do těchto projektů a ze třetích 

stran a který by sledoval jejich vliv 

na životní prostředí a klima; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  31 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5b. domnívá se, že existuje prostor 

pro spolupráci mezi EU a sdružením 

ASEAN, zájem na této spolupráci a její 

potřeba, aby bylo možné vybudovat 

společnou ekonomickou strategii 

zaměřenou na oběhové hospodářství; má 

za to, že Čína by mohla při prosazování 

této iniciativy v rámci uvedeného sdružení 

hrát klíčovou úlohu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 

Jo Leinen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 c (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5c. vítá iniciativu Evropské komise 

a ESVČ, kterou je vypracování strategie 

pro propojení EU a Asie v první polovině 

roku 2018; trvá na tom, že tato strategie 

by měla zahrnovat jednoznačný závazek 

k zajištění udržitelnosti, ochrany životního 

prostředí a opatření na boj proti změně 

klimatu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

Anneli Jäätteenmäki, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Carolina Punset, Jan Huitema 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

6. doufá, že Čína oddělí hospodářský 

růst od ničení životního prostředí tím, že 

do svých stávajících globálních strategií 

začlení ochranu biologické rozmanitosti, 

čímž se usnadní splnění Agendy OSN pro 

udržitelný rozvoj 2030 a cílů udržitelného 

rozvoje, a že bude účinně prosazovat zákaz 

obchodování se slonovinou. 

6. doufá, že Čína oddělí hospodářský 

růst od ničení životního prostředí tím, že 

do svých stávajících globálních strategií 

začlení ochranu biologické rozmanitosti, 

čímž se usnadní splnění Agendy OSN pro 

udržitelný rozvoj 2030 a cílů udržitelného 

rozvoje, a že bude účinně prosazovat zákaz 

obchodování se slonovinou; vyslovuje 

uznání činnosti dvoustranného 

koordinačního mechanismu mezi EU 

a Čínou pro prosazování práva týkajícího 

se lesnictví a řízení (FLEG) 

při celosvětovém řešení problematiky 

nezákonné těžby dřeva; naléhavě však 

Čínu žádá, aby vyšetřila významný 

nezdokumentovaný obchod dřevem mezi 

signatářskými státy dobrovolné partnerské 

dohody v rámci mechanismu FLEGT 

a Čínou; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  34 

Stefan Eck 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6a. doporučuje přijetí povinných 

čínských politických pokynů týkajících se 

odpovědného investování do oblasti 

lesnictví v zahraničí, které by měly být 

společně prosazovány v dodavatelských 

zemích, v jejichž rámci by se čínské 

společnosti zapojily do boje proti obchodu 

s nezákonně vytěženým dřevem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Stefan Eck 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6a. vyjadřuje svou plnou podporu 

prohlášení z Turku ze září 2017, které 

podepsala EU a Čína a v němž se uvádí, 

že v rámci správně řízeného 

vodohospodářství je nutné dát přednost 

ekologii a ekologickému rozvoji a zajistit 

přední postavení ochrany vodních zdrojů 

a obnovení vodního ekosystému; 

zdůrazňuje, že předběžná dohoda 

o vytvoření dialogu v oblasti 

vodohospodářské politiky mezi Čínou 

a EU je nejen obohacením strategického 

partnerství mezi Čínou a EU, ale udává 

také směr, rozsah a metodologii této 

spolupráce a uvádí příslušná finanční 

ujednání; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  36 

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Jean-François Jalkh 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6a. vyjadřuje přání, aby Unie spojila 

v rámci platformy na výměnu 

osvědčených postupů své síly s Čínou, tak 

aby došlo k omezení spotřeby vody, 

zejména na úrovni měst; 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  37 

Ivo Belet 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6a. poukazuje na to, že je důležité 

zajistit v rámci obchodování mezi EU 

a Čínou rovné podmínky; vyjadřuje obavy 

ohledně nespravedlivé hospodářské 

soutěže, která je výsledkem státních 

zásahů do čínského hospodářství 

na základě rozsáhlých dotací 

a diskriminace ve prospěch domácích 

dodavatelů, ochrany čínského trhu před 

investory z EU a přebírání evropských 

společností v klíčové oblasti technologií 

zaměřených na udržitelnost ze strany 

podniků vlastněných, kontrolovaných 

nebo řízených státem, mj. zejména na trhu 

se solárními panely, bateriemi 

a elektromobily; vyzývá Komisi, aby plně 

využívala všechny nástroje na ochranu 

trhu, které má k dispozici, zejména nové 

předpisy proti dumpingu a dotacím, 

a Radu, aby v rámci spolurozhodování 

s Parlamentem urychleně vytvořila účinný 

rámec týkající se průběžné kontroly 

přímých zahraničních investic; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

José Inácio Faria 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6a. je si vědom klíčové úlohy projektu 

spolupráce mezi evropskými a čínskými 

organizacemi financovaného Evropskou 

komisí, který byl zaveden v letech 2014–

2017 pod záštitou Nástroje pro spolupráci 

v oblasti jaderné bezpečnosti, 

při posuzování norem a ujednání v oblasti 

zvládání nouzových radiologických 

a jaderných situací v Číně 

a při rozšiřování kapacity čínského 

výzkumného ústavu pro jaderné 

energetické technologie v oblasti pokynů 

pro řešení závažných nehod; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  39 

Stefan Eck 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6b. vybízí čínské a evropské investory, 

aby přijaly dokonalejší celosvětové normy 

sociální a ekologické odpovědnosti 

a zdokonalily bezpečnostní normy svého 

těžebního průmyslu na celém světě; 

vyzývá čínské a evropské orgány, aby 

zavedly pobídky, které by čínské 

a evropské těžební podniky přiměly 

k tomu, aby svou činnost v rozvojových 

zemích provozovaly v souladu 

s mezinárodními normami v oblasti 
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lidských práv, a které by podpořily 

investice do budování kapacit 

pro předávání poznatků a technologií 

a do náboru pracovníků na daném místě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

José Inácio Faria 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6b. vítá pokrok, kterého Čína dosáhla, 

pokud jde o normy v oblasti bezpečnosti 

potravin, hlavních prvků na ochranu 

čínských spotřebitelů a zabránění 

potravinových podvodů; poukazuje na to, 

že silnější postavení spotřebitelů je 

důležitým krokem v rámci rozvoje 

spotřebitelské kultury v Číně; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  41 

Stefan Eck 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6c. vybízí čínskou a evropskou policii 

a orgány na prosazování práva, aby 

přijaly společná opatření ke kontrole 

vývozu zakázaných drog a vyměňovaly si 

zpravodajské informace o pašování drog, 

pomocí nichž by bylo možné zjistit 

příslušné osoby a trestné sítě; podle 

„Evropské zprávy o problematice drog – 

trendy a vývoj“ za rok 2017, kterou 

vytvořilo Evropské monitorovací centrum 

pro drogy a drogovou závislost 
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(EMCDDA), značná část dodávek nových 

psychotropních látek v Evropě pochází 

z Číny: nové látky vyrábějí v obrovském 

množství chemické a farmaceutické 

společnosti v Číně, odkud jsou posílány 

do Evropy, kde jsou zpracovávány 

na produkty, zabaleny a prodány. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

José Inácio Faria 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6c. je si vědom toho, že v reakci 

na sucho a další přírodní katastrofy došlo 

k migraci rodin a jednotlivců a že 

v důsledku toho čínské orgány 

naplánovaly několik rozsáhlých projektů 

na jejich přesídlení; je znepokojen 

zprávami z regionu Ning-sia, které 

poukazují na celou řadu problémů 

s novými městy a na represálie vůči 

osobám, které se odmítly přestěhovat. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  43 

Stefan Eck 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 d (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6d. žádá Čínu, aby dále rozšířila svou 

snahu o prosazování práva s cílem 

ukončit nezákonný rybolov, jelikož čínské 

rybářské lodě i nadále pytlačí v cizích 

vodách, mj. ve Žlutém moři, 

Východočínském moři, Jihočínském moři, 
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Indickém oceánu a dokonce u Jižní 

Ameriky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  44 

José Inácio Faria 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 d (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6d. vyjadřuje své obavy ohledně 

zadržování, stíhání a odsouzení ochránců 

životního prostředí a toho, že 

zaregistrované tuzemské nevládní 

organizace na ochranu životního 

prostředí čelí ze strany čínských orgánů 

dohledu rostoucí kontrole. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Stefan Eck 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 e (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6e. žádá čínské vývozce a evropské 

dovozce, aby omezily toxická rezidua 

v oděvech vyrobených v Číně tím, že 

zavedou vhodné předpisy týkající se řízení 

chemických látek a postupně přestanou 

používat olovo, nonylfenol ethoxyláty 

(NPEs), ftaláty, perfluorované látky 

(PFCs), formaldehyd a další toxické látky, 

s nimiž se setkáváme v oděvnictví. 

Or. en 

 


