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Pogłębianie współpracy UE z Tajwanem 
Od czasu przemian politycznych, które rozpoczęły się w latach 80. ubiegłego wieku, Tajwan stał się dynamiczną 
demokracją i dołączył do grona krajów o wysokim dochodzie. Stosunki gospodarcze między UE a Tajwanem 
kwitną, o czym świadczy fakt, że UE jest najważniejszym źródłem bezpośrednich inwestycji zagranicznych na 
Tajwanie. Parlament Europejski wielokrotnie wzywał UE do podjęcia pierwszych kroków w kierunku zawarcia 
dwustronnej umowy inwestycyjnej. Podczas drugiej październikowej sesji plenarnej Parlament ma debatować 
nad stosunkami politycznymi i współpracą między UE a Tajwanem oraz głosować nad projektem zalecenia dla 
Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. 

Informacje ogólne 
Według rankingu Economist Intelligence Unit za rok 2020 Tajwan jest jedną z najlepiej funkcjonujących 
demokracji nie tylko we wschodniej i południowej Azji, ale także na całym świecie. Jest również jednym z 
niewielu krajów, które nie wpadły w „pułapkę średniego dochodu”, ale zdołały awansować do grona państw 
o wysokim dochodzie. 
Chiny uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję i dlatego odrzucają jego udział jako członka w agencjach 
Organizacji Narodów Zjednoczonych lub innych organizacjach międzynarodowych, które ograniczają 
członkostwo do państw. Od czasu ponownego wyboru (skłaniającej się ku niepodległości) prezydent Tsai 
na początku 2020 r. ingerencje wojsk chińskich w przestrzeń powietrzną i morską Tajwanu stały się znacznie 
częstsze i śmielsze, polegając głównie na operacjach w „szarej strefie”, których celem jest stopniowa zmiana 
status quo. Pekin prowadzi również agresywną cyberwojnę i działania dezinformacyjne przeciwko 
Tajwanowi i nadal blokuje udział Tajwanu w organizacjach międzynarodowych. W ostatnim czasie Tajwan 
szybko poszedł w ślad Chin, ubiegając się o członkostwo we wszechstronnym i progresywnym 
porozumieniu o partnerstwie transpacyficznym (CPTPP). Analitycy sugerują, że wniosek Tajwanu został 
złożony w obawie, że jako członek CPTPP Chiny mogą zablokować członkostwo Tajwanu w partnerstwie, 
chcąc go w ten sposób izolować. 

Stosunki Unii Europejskiej z Tajwanem 
Podczas gdy UE realizuje politykę „jednych Chin” i uznaje rząd Chińskiej Republiki Ludowej za jedyny 
legalny rząd Chin, UE i Tajwan nawiązały solidne relacje. Europejskie biuro gospodarcze i handlowe działa 
jako baza UE na Tajwanie, co świadczy m.in. o dynamicznych stosunkach handlowych: handel towarami 
między UE a Tajwanem wzrósł o 9,1% w 2019 r., osiągając nowy rekord 50,5 mld EUR, dzięki czemu Tajwan 
jest piątym co do wielkości partnerem handlowym UE w Azji, a UE z kolei czwartym partnerem Tajwanu na 
świecie. W 2019 r. UE była najważniejszym źródłem bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Tajwanie, 
odpowiadając za jedną czwartą całkowitych inwestycji. UE i Tajwan prowadzą coroczne dwustronne 
konsultacje handlowe, dialog na temat polityki przemysłowej, dialog na temat gospodarki cyfrowej oraz 
współpracują w ramach różnych sektorowych grup roboczych. Odbywają się również coroczne konsultacje 
w sprawie praw człowieka. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
1 września 2021 r. Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu (AFET) przyjęła sprawozdanie z własnej 
inicjatywy w sprawie stosunków między UE a Tajwanem zawierające projekt zalecenia zgodnie z art. 118 
Regulaminu. Biorąc pod uwagę rolę Tajwanu jako silnej demokracji w regionie Indo-Pacyfiku, z 
zaawansowanym technologicznie przemysłem, w sprawozdaniu wzywa się do zacieśnienia partnerstwa z 
Tajwanem oraz do intensyfikacji inwestycji dwustronnych, w szczególności w branżach, w których Tajwan 
jest liderem, takich jak półprzewodniki. W sprawozdaniu ponowiono wezwanie do podjęcia kroków w 
kierunku dwustronnej umowy inwestycyjnej i konstruktywnego udziału Tajwanu w organizacjach 
międzynarodowych. Wyrażono również zaniepokojenie postawą wojowniczości Chin wobec Tajwanu, 
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zachęcono do współpracy w zwalczaniu dezinformacji i wyrażono uznanie dla Tajwanu jako wybitnego 
partnera w promowaniu praw człowieka. 
 

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2021/2041(INI); komisja przedmiotowo właściwa: AFET; sprawozdawca: Charlie 
Weimers (ECR, Szwecja). 
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