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 CS 

NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 

zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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. 

 

 


