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AN ÁISE THOIR

Tá athrú tapa ag teacht ar an réigiún Ind-Chiúin-Aigéanach, agus mar áit chónaithe
do níos mó ná 50 % de dhaonra an domhain, tá sé ag iompú ina phríomhréigiún
geostraitéiseach. Téann dhá thrian de thrádáil coimeádán an domhain tríd an
Ind-Chiúin-Aigéanach agus is iad a lánaí farraige na príomhbhealaí le haghaidh
soláthairtí trádála agus fuinnimh. Glacadh Straitéis an AE um chomhar san Ind-
Chiúin-Aigéanach i mí Mheán Fómhair 2021 chun rannpháirtíocht an AE a mhéadú,
chun comhpháirtíochtaí a thógáil agus chun an t-ord idirnáisiúnta riailbhunaithe a
atreisiú agus chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda. Tá na hionstraimí
atá aige faoi láthair á n-oiriúnú ag an Aontas chun tacú le neamhspleáchas
straitéiseachan Aontais. Leis an gCompás Straitéiseach don tSlándáil agus don
Chosaint, arna fhormheas go foirmiúil ag an gComhairle i mí an Mhárta 2022, cuirtear
chun cinn ailtireacht slándála réigiúnach atá oscailte agus bunaithe ar rialacha, lena
n-áirítear bealaí muirí slána, fothú acmhainneachta agus láithreacht fheabhsaithe
chabhlaigh sa réigiún Ind-Chiúin-Aigéanach. Tá ábhar imní slándála ann don Áise
Thoir, amhail an bhagairt núicléach sa Chóiré Thuaidh, díospóidí muirí i Muir na Síne
Thoir agus Theas, agus saincheist na Téaváine. Is gníomhaí láidir eacnamaíoch é an
tAontas san Áise Theas agus tá sé ag obair chun trádáil chóir, iltaobhachas, forbairt
institiúidí, daonlathas, dea-rialachas agus cearta an duine a chothú.

Tugann an bhileog eolais seo tuairisc ar réigiún na hÁise Thoir. Féach freisin na bileoga
eolais ar an Áise Theas (5.6.7) agus ar an Áise Thoir Theas (1.2.4).

BUNÚS DLÍ

— Teideal V (gníomhaíocht sheachtrach AE) den Chonradh ar an Aontas Eorpach
(CAE);

— Airteagail 206-207 (trádáil) agus Airteagail 216-219 (comhaontuithe idirnáisiúnta)
den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

— Comhaontuithe Comhpháirtíochta agus Comhair (caidreamh déthaobhach).

AN ÁISE THOIR

A. An tSín
Bhunaigh an tAontas Eorpach agus an tSín naisc taidhleoireachta fhoirmiúla in 1975.
Cuireadh an caidreamh ar fionraí tar éis do na fórsaí míleata na hagóidí ag Cearnóg
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Tiananmen a chur faoi chois go foréigneach in 1989. Ní dhearna AE an caidreamh a
athbhunú arís go dtí 1994, ach tá an trádbhac arm a forchuireadh in 1989 fós i bhfeidhm.
Faoin Uachtarán Xi Jinping, tá athrú suntasach tagtha ar staid pholaitiúil na Síne ó
2012. In 2018, glacadh athbhreithniú ar an mbunreacht a ligfeadh do Xi Jinping an
post a shealbhú ar feadh tréimhse éiginnte, gan aon teorainn téarma ar phost ardrúnaí
Pháirtí Cumannach na Síne, ar phost an chinn stáit agus an airm. Tá cur chuige níos
ionsaithí agus níos comhéigní glactha le beartas eachtrach na Síne, leis an líon is mó
de phearsanra míleata gníomhach atá ar fáil ar domhan. Ba í an tSín an dara caiteoir
míleata is mó ar domhan in 2021, tar éis na Stát Aontaithe, arbh ionann é agus thart
ar 14% d’iomlán an domhain, le buiséad measta USD 293 billiún. An 17 Meitheamh
2022, sheol an tSín go hoifigiúil a tríú hiompróir aerárthaigh, an Fujian (ainmnithe tar éis
an chúige os coinne na Téaváine), mar chuid d’iarracht leanúnach chun fórsa iomlán
nua-aimseartha a thógáil a bheidh in iomaíocht le míleata na Stát Aontaithe faoi 2027.
Tá an ceathrú iompróir á thógáil sa tSín freisin, agus tuairiscítear go bhféadfadh sé a
bheith faoi thiomáint cumhachta núicléiche. Tá fórsaí cabhlaigh na Síne ag tógáil longa
cogaidh ar ráta níos tapúla ná na cumhachtaí eile go léir le chéile. Tá an tSín ag leathnú
agus ag méadú a láithreacht mhíleata i Muir na Síne Theas, i gCaolas na Téaváine
agus i gCaolas Malacca, atá ríthábhachtach don trádáil idirnáisiúnta agus go háirithe
do thrádáil na Síne.
Léirítear idirspleáchas méadaitheach eacnamaíoch agus geopholaitiúil AE agus na
Síne sa Chlár Oibre Straitéiseach don Chomhar comhpháirteach idir AE agus an
tSín 2020, lena ndearnadh an comhar a dhoimhniú agus a leathnú i raon leathan
réimsí, amhail an beartas eachtrach agus slándála; forbairt eacnamaíoch; rialachas
domhanda agus comhar iltaobhach sa trádáil agus san infheistíocht; réimsí sóisialta
agus comhshaoil; agus i réimsí eile lena n-áirítear teagmhálacha duine le duine. Mar sin
féin, tháinig meath ar an gcaidreamh déthaobhach idir an tAontas agus an tSín in 2022,
go háirithe mar thoradh ar sheasamh na Síne maidir le fogha na Rúise san Úcráin,
maidir lena frithbhearta i gcoinne smachtbhannaí AE maidir le cearta an duine, agus le
déanaí maidir lena comhéigean eacnamaíoch agus fogha i gCaolas na Téaváine.
Tá teannas breise cruthaithe ag seasamh na Síne maidir le fogha na Rúise i gcoinne
na hÚcráine idir comhghuaillithe an Iarthair agus an tSín. Cé nár fhormheas an tSín an
cogadh ann féin, is sampla é an ‘neodracht’ i leith na Rúise do thíortha eile san Áise.
Níl an tSín páirteach sna smachtbhannaí i gcoinne na Rúise agus tá comhar míleata
na Síne-na Rúise níos doimhne ó tharla ionradh na Rúise ar an Úcráin, mar go bhfuil
cinneadh déanta ag an tSín tacú go hintuigthe le Putin. Cé nach bhfuil aon chomhaontú
foirmiúil míleata ag an tSín agus an Rúis, tá díolacháin arm agus freachnaimh mhíleata
comhpháirteacha méadaithe ag an dá thír. I mí Mheán Fómhair 2022, ghlac an tSín
páirt sna druileanna ‘Vostok 22’ ar chósta thoir na Rúise, ina raibh thart ar 50 000 trúpa
rannpháirteach agus 5 000 píosa trealaimh mhíleata.
Den chéad uair, mheas ECAT gur dúshlán í an tSín ina coincheap straitéiseach 10
mbliana, a glacadh i Maidrid i mí an Mheithimh 2022. Aithnítear leis an gcoincheap
straitéiseach an bhagairt mhéadaitheach a bhaineann leis an tSín, i bhfianaise a
tionchair eacnamaíoch agus mhíleata atá ag dul i méid agus i bhfianaise an mheoin
throdaigh atá aici sa réigiún Ind-Chiúin-Aigéanach, lena n-áirítear úsáid oibríochtaí
hibrideacha mailíseacha agus cibearoibríochtaí mailíseacha, chomh maith le reitric
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achrannach, agus toisc go bhfuil bréagaisnéis á scaipeadh aici chun an t-ord
idirnáisiúnta riailbhunaithe a chur faoi chois, lena n-áirítear sa réimse spáis, sa réimse
cibearshlándála agus sa réimse muirí.
Tá uiscí agus aerspás na Téaváine á sárú ag an tSín (rud ar tháinig méadú air i
samhradh na bliana 2022), agus ag tógáil talún saorga agus ag tógáil áiseanna míleata i
Muir na Síne Theas. Cuireann an tAontas rialachas domhanda agus cur chuige comhair
iltaobhaigh chun cinn maidir le díospóid Mhuir na Síne Theas, gan cur isteach ar
éilimh chríochacha, agus meastar gur ábhar mór imní é saoirse loingseoireachta agus
traseitilte. Molann an tAontas do na páirtithe sa díospóid teacht ar réitigh shíochánta
chaibidlithe agus cloí leis an dlí idirnáisiúnta, i gcomhréir le Coinbhinsiún na Náisiún
Aontaithe maidir le Dlí na Farraige (UNCLOS). Tá tábhacht ollmhór eacnamaíoch agus
straitéiseach ag baint le Muir na Síne Theas: trasnaíonn thart ar aon trian de thrácht
loingseoireachta an domhain é agus tá acmhainní saibhir iascaireachta agus fuinnimh
ann. Tá tuairim is 90 % de Mhuir na Síne Theas á éileamh ag an tSín faoi ‘líne na
naoi ndais’.
Is iomaitheoir eacnamaíoch de chuid an Aontais í an tSín agus is iomaitheoir
sistéamach í fiú, lena tionchar polaitiúil atá ag dul i méid agus athstruchtúrú á
dhéanamh aici ar struchtúir rialachais idirnáisiúnta. Tá an tionchar atá ag tionscnamh
Criosanna agus Bóithre de chuid na Síne le sonrú i ngach cearn den domhan, lena
ndéantar an domhandú a chur chun cinn le saintréithe na Síne amhail conarthaí neamh-
thrédhearcacha, caighdeáin saothair agus beartais fiachais Shíneacha. Tá sé mar
aidhm ag an tSín a bheith ina ceannaire domhanda sna tionscail ardteicneolaíochta
agus sna teicneolaíochtaí digiteacha, lena n-áirítear an intleacht shaorga (IS) agus 5G.
Tá straitéisí tionchair á bhforbairt go córasach ag an tSín trí fheachtais bhréagaisnéise
a úsáid.
Ag an gcruinniú a bhí ag ceannairí an Aontais agus na Síne an 30 Nollaig 2020, díríodh
ar chaibidlíocht a thabhairt i gcrích le haghaidh comhaontú cuimsitheach maidir le
hinfheistíocht (CAI). Bhí dearcadh criticiúil ag an Aontas ar an bpróiseas caibidlíochta,
agus ar na míchothromaíochtaí atá ann cheana agus ar an easpa cómhalartachta
in go leor réimsí, go háirithe sa chaidreamh trádála agus infheistíochta. Ní mór don
Pharlaimint CAI a dhaingniú, a bhfuil a formheas coinnithe siar aici go dtí seo mar gheall
ar sheasamh na Síne maidir le fogha na Rúise ar an Úcráin, a meon trodach i gcoinne
na Téaváine agus na smachtbhannaí a chuir sí i bhfeidhm i mí an Mhárta 2021 ar chúig
Fheisire agus ar cheithre eintiteas Eorpacha mar fhrithbheart as smachtbhannaí na
Comhairle ar an tSín mar fhreagairt ar choinneáil threallach fhorleathan na nUigiúrach
in Xinjiang.
Tionóladh an 23ú Cruinniú Mullaigh idir an tAontas agus an tSín i mí Aibreáin 2022.
Phléigh an tAontas agus an tSín go forleathan fogha na Rúise i gcoinne na hÚcráine.
D’iarr an tAontas ar an tSín tacú leis na hiarrachtaí chun deireadh a chur láithreach leis
an doirteadh fola san Úcráin, i gcomhréir le ról na Síne sa domhan mar bhuanchomhalta
de Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, agus leis an dlúthchaidreamh uathúil atá
aici leis an Rúis. Rinneadh plé eile ar an téarnamh ó phaindéim COVID-19, ar tosaíocht
chomhroinnte í. Dheimhnigh an tAontas go bhfuil sé tiomanta oibriú leis an tSín agus
le Ballstáit eile na hEagraíochta Domhanda Sláinte ar chomhaontú nua maidir le cosc,
ullmhacht agus freagairt i ndáil le paindéimí. Pléadh an t-athrú aeráide agus an comhar
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eacnamaíoch freisin. D’athdhearbhaigh an tAontas a thiomantas don bheartas ‘Aon
Sín Amháin’, agus aird á tarraingt aige ag an am céanna ar ábhair imní maidir leis an
teannas traschaolais atá ag méadú.
Tionóladh an naoú h Idirphlé Ardleibhéil Eacnamaíoch agus Trádála idir an tAontas
agus an tSín i mí Iúil 2022, inar díríodh ar dhúshláin eacnamaíocha dhomhanda, ar
shuaitheadh slabhraí soláthair de dheasca COVID-19 agus ar thionchar ionradh na
Rúise ar an Úcráin, amhail ar bhia, ar fhuinneamh agus ar mhargaí airgeadais.
Is comhpháirtithe tábhachtacha trádála iad an tAontas Eorpach agus an tSín. In 2021,
ba í an tSín an tríú ceann scríbe ba thábhachtaí d’onnmhairí earraí an Aontais (10.2 %)
agus an phríomhfhoinse d’allmhairí earraí AE (22.4 %). B’ionann allmhairí AE ón tSín
agus EUR 363 billiún in 2019 agus EUR 472 billiún in 2021. B'ionann easpórtálacha
an Aontais chun na Síne agus EUR 198 billiún in 2019 agus EUR 223 bhilliún in 2021.
Is ionann sin agus thart ar EUR 1.3 billiún in aghaidh an lae d’allmhairí agus EUR 600
milliún in aghaidh an lae d’onnmhairí, rud a fhágann gur fiú EUR 1.9 billiún san iomlán
an trádáil idir an tAontas agus an tSín gach lá. 
Is cúis mhór imní don Pharlaimint staid chearta an duine sa tSín agus tá aird tarraingthe
aici ar sháruithe na Síne ar chearta an duine, lena n-áirítear coinneáil threallach,
campaí saothair agus pionós an bháis. Tá rúin rite ag an bParlaimint ina gcáintear
an cur faoi chois atá á dhéanamh ag an tSín ar an bhfreasúra polaitiúil agus ar
ghníomhaithe atá ar son an daonlathais i Hong Cong, inar cuireadh in iúl gur cúis
imní di an dlí slándála náisiúnta do Hong Cong agus inar iarradh ar AE ardleibhéal
neamhspleáchais Hong Cong a chosaint.
Chuir an Pharlaimint a himní in iúl freisin maidir le Xinjiang agus staid na nUigiúrach,
ag cáineadh saothar éigeantach agus dúshaothrú mionlach Uigiúrach. Ghlac an
Pharlaimint freisin rúin maidir leis an Tibéid, go sonrach maidir le staid na mionlach
reiligiúnach agus eitneach.
Is iad seo a leanas na rúin is déanaí ón bParlaimint maidir leis an tSín:
— Rún an 20 Bealtaine 2021 maidir le frithsmachtbhannaí na Síne maidir le heintitis

AE agus FPEnna agus Feisirí Parlaiminte;

— Rún an 16 Meán Fómhair 2021 maidir le straitéis nua idir AE agus an tSín;

— Rún an 20 Eanáir 2022 maidir le sáruithe ar shaoirsí bunúsacha i Hong Cong;

— Rún an 5 Bealtaine 2022 maidir leis na tuarascálacha ar bhuaint leanúnach orgán
sa tSín;

— Rún an 9 Meitheamh 2022 maidir le staid chearta an duine inXinjiang, lena n-
áirítear comhaid póilíní Xinjiang;

— Rún an 7 Iúil 2022 maidir le gabhadh an Chairdinéil Zen agus iontaobhaithe Chiste
Fóirithinte Daonnúil 612 i Hong Cong.

B. An Téaváin
Tá AE tiomanta don ‘bheartas Aon Sín Amháin’, ag tagairt don Téaváin mar chríoch
chustaim ar leith agus ní mar stát ceannasach, ag aithint na Téaváine mar eintiteas
eacnamaíoch agus tráchtála agus ag tacú le rannpháirtíocht na Téaváine i bhfóraim
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iltaobhacha. Tacaíonn AE le coinbhleachtaí a réiteach go síochánta idir an Téaváin
agus an tSín agus cuireann sé i gcoinne úsáid nó bagairt an fhornirt. Tá idirphlé dea-
struchtúrtha forbartha ag an Aontas Eorpach maidir le cúrsaí eacnamaíocha agus
trádála leis an Téaváin in earnálacha amhail tionscal na ngluaisteán, cógaisíocht,
cosmaidí agus feistí leighis. In 2021, ba í an Téaváin an 12ú comhpháirtí trádála is mó
a bhí ag an Aontas, agus ba é an tAontas an cúigiú comhpháirtí trádála is mó a bhí ag
an Téaváin, i ndiaidh na Síne, na Stát Aontaithe, Hong Cong agus na Seapáine. Ba é
Comhlachas Náisiúin na hÁise Thoir Theas (ASEAN) príomh-chomhpháirtí trádála na
Téaváine freisin. B’ionann an trádáil iomlán in earraí idir an tAontas agus an Téaváin
in 2021 agus thart ar EUR 64 billiún, le heasnamh trádála EUR 7.1 billiún ar thaobh
an Aontais. Tháinig méadú 17.8 % ar an trádáil dhéthaobhach idir an tAontas agus
an Téaváin ó 2020 go 2021. B’ionann onnmhairí an Aontais chuig an Téaváin in 2021
agus EUR 28.41 billiún, agus b’ionann allmhairí an Aontais ón Téaváin agus EUR 35.57
billiún.
Reáchtálann AE agus an Téaváin comhairliúcháin bhliantúla freisin maidir le hábhair
neamhthrádála éagsúla. Reáchtáladh an tríú Comhairliúchán Saothair idir an Téaváin
agus an tAontas Eorpach agus an ceathrú Comhairliúchán idir an Téaváin agus an
tAontas Eorpach maidir le Cearta an Duine i mí Feabhra agus i mí Iúil 2021, faoi seach.
Tá an dá pháirtí tiomanta do chearta an duine agus prionsabail dhaonlathacha, chomh
maith leis an smacht reachta, a chur chun cinn agus a chosaint. Pléitear réimse leathan
ábhar freisin sna comhairliúcháin bhliantúla amhail cearta oibrithe imirceacha, go
háirithe d’oibrithe tí agus i dtionscal na hiascaireachta; pionós an bháis; comhionannas
inscne agus cóir chothrom do dhaoine LGBTQIA+. Ina theannta sin, tionóladh an
chéad chruinniú tionscnaimh idir an tAontas agus an Téaváin maidir le Comhar um
Shábháilteacht agus Sláinte Cheirde i mí na Bealtaine 2021, agus an dara cruinniú i
mí na Bealtaine 2022, inar phléigh an dá pháirtí an riosca carcanaiginí san ionad oibre
a bhainistiú agus bainistiú sábháilteachta do Thionscal 4.0.
Reáchtáil an Téaváin toghcháin uachtaránachta i mí Eanáir 2020, le Tsai Ing-wen,
ceannaire an Pháirtí Fhorchéimnitheach Dhaonlathach, ag filleadh ar an dara téarma le
57.1 % de na vótaí, agus é chun tosaigh ar Han Kuo yu ó Kuomintang (Páirtí Náisiúnach
na Síne) a fuair 38.6 %. Is é neamhspleáchas ó mhórthír na Síne príomhábhar
pholaitíocht na Téaváine, agus tá an tSín ag cur brú taidhleoireachta, eacnamaíoch,
míleata agus síceolaíoch ar an Téaváin.
Tá géarú tagtha ar an teannas traschaolais ó bhuaigh Uachtarán na Téaváine, Tsai
Ing-wen, na toghcháin in 2016. Tá gníomhaíochtaí foghacha glactha ag an tSín,
ag méadú minicíocht agus scála na bpatról ag buamadóirí, aerárthaí troda, agus
aerárthaí faireachais timpeall na Téaváine. Amhail an 31 Bealtaine 2022, bhí 465
ionradh tuairiscithe ag an Téaváin, méadú beagnach 50 % i gcomparáid le 2021.
Ina theannta sin, i rith na bliana 2022, tá an Téaváin ag tuairisciú tuairim is cúig
mhilliún cibirionsaithe in aghaidh an lae ón tSín, ag díriú ar a gníomhaireachtaí rialtais,
cuideachtaí leathsheoltóra agus institiúidí airgeadais. Tá an Pharlaimint ag moladh
arís agus arís eile go mbeadh comhar déthaobhach níos dlúithe ann idir AE agus an
Téaváin i réimsí amhail an trádáil, an taighde, an cultúr, an t-oideachas, athrú aeráide
agus an chosaint chomhshaoil, agus léiríonn sí a tacaíocht do chaibidlíochtaí a chur
ar bun ar mhaithe le comhaontú infheistíochta déthaobhach a bhaint amach idir an
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AE agus an Téaváin. Ghlac an Pharlaimint rún i mí Mheán Fómhair 2021 inar iarradh
go ndéanfaí dul chun cinn maidir le comhaontú infheistíochta AE leis an Téaváin.
Thacaigh an Pharlaimint freisin le rannpháirtíocht fhiúntach na Téaváine in eagraíochtaí
idirnáisiúnta amhail an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS) agus an Eagraíocht
Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO). Chomh maith leis sin, tá tathantaithe go
minic ag an bParlaimint ar an tSín staonadh ó ghníomhaíochtaí briogaidh mhíleata
a dhéanamh i leith na Téaváine, ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go ndéanfaí
díospóidí tras-chaolais uile a shocrú trí mhodhanna síochánta atá bunaithe ar an dlí
idirnáisiúnta.
Tá an Téaváin ríthábhachtach don Aontas Eorpach mar sholáthróir domhanda do
phríomhearnálacha ardteicneolaíochta, go háirithe leathsheoltóirí. Ar thionscnamh
ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha, ghlac an Pharlaimint moladh sonrach maidir
le caidreamh AE leis an Téaváin i mí Dheireadh Fómhair 2021, inar iarradh go
gcuirfí tús práinneach le hobair ar chomhaontú déthaobhach infheistíochta le húdaráis
na Téaváine chun naisc eacnamaíocha dhéthaobhacha a dhoimhniú. Tacaíonn
an Pharlaimint le cuimsiú na Téaváine i Straitéis Ind-Chiúin-Aigéanach AE agus
spreagann sí idirphlé agus comhar leis an Téaváin i ngach earnáil thionsclaíoch agus
i ngach slabhra soláthair, go háirithe i dtionscail a bhfuil tábhacht straitéiseach ag
baint leo amhail teicneolaíochtaí leathsheoltóra (táirgeann an Téaváin dhá thrian de
leathsheoltóirí an domhain agus 90% dá leathsheoltóirí ardcháilíochta).
Thug An Coiste Speisialta um an Trasnaíocht Eachtrach ar na Próisis Dhaonlathacha
(INGE) cuairt ar Taipei ón 3-5 Samhain 2021, sa chéad chuairt oifigiúil de chuid na
Parlaiminte ar an Téaváin. Bhí sé mar aidhm ag INGE staidéar a dhéanamh ar eispéiris
na Téaváine maidir le dul i ngleic le feachtais trasnaíochta agus ionramhála agus
phléigh sé córas nuálach na Téaváine chun feachtais bhréagaisnéise agus cineálacha
eile ionsaithe hibrideacha a chomhrac.
Ba é cuairt Cainteoir Tí na SA, Nancy Pelosi, ar an Téaváin i mí Lúnasa 2022, an chuairt
is airde ó rialtas SAM ar Taiwan le 25 bliain. Tharla go leor cuairteanna ardleibhéil eile
ón Iarthar ina dhiaidh sin. Mheas an tSín go raibh na cuairteanna eachtracha sin ar
an oileán ina gcur isteach ar a gnóthaí agus go rabhadar mar aitheantas de facto ar
cheannasacht na Téaváine. D'fhreagair Béising trí freachnaimh mhíleata leathnaithe
gan fasach a reáchtáil i seacht limistéar ainmnithe timpeall na Téaváine, ag baint úsáid
as suas le 11 diúracáin balaistíoch, ar eitil ar a laghad cúig cinn acu thar na Téaváine
agus a bhí mar imshuí fíorúil de spás farraige agus aeir na Téaváine mar sin. Tháinig
cúig cinn de dhiúracáin ballistic na Síne i dtír i gcrios eacnamaíoch eisiach na Seapáine
agus rinneadh na freachnaimh mhíleata ar scála iomlán in éineacht le cibear-ionsaithe
diana i gcoinne na Téaváine.
Dúirt urlabhraí an Choimisiúin gur spéis leis an AE an tsíocháin agus an status quo
a chaomhnú i gCaolas na Téaváine. Ba cheart teannas a réiteach trí idirphlé agus ba
cheart bealaí iomchuí cumarsáide a choinneáil chun na rioscaí a bhaineann le míríomh
a laghdú,
Ghlac an Pharlaimint rún i mí Mheán Fómhair 2022 maidir leis an staid i gCaolas na
Téaváine, inar cháin sí géarú míleata na Síne agus inar diúltaíodh do chomhéigean
eacnamaíoch na Síne. D’fháiltigh an Pharlaimint roimh phlean na Liotuáine oifig
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ionadaíoch trádála a oscailt in Taipei agus d’iarr sí ar Bhallstáit eile an sampla sin a
leanúint agus a gcaidreamh leis an Téaváin a neartú.
C. Hong Cong
Measann AE go bhfuil tábhacht mhór le leibhéal ard uathrialach Hong Cong agus
go gcaithfear é sin a chaomhnú ar shlí atá ag teacht leis an Dlí Bunúsach agus
le tiomantais idirnáisiúnta. Tá urraim leanúnach do chearta agus saoirsí bunúsacha
agus neamhspleáchas na mbreithiúna ríthábhachtach i gcónaí d’fhorbairt Hong
Cong. Cumhdaítear leis an gcaidreamh idir an tAontas agus Hong Cong trádáil,
forbairt eacnamaíoch, comhar custaim, nuálaíocht agus teicneolaíocht, iomaíocht,
sábháilteacht bia, an comhshaol agus oideachas. Is é an tAontas an dara comhpháirtí
trádála is mó atá ag Hong Cong i ndiaidh mhórthír na Síne. In 2021, bhí ar a laghad 1
614 cuideachta AE i láthair i Hong Cong, agus bhí go leor acu ag baint úsáid as Hong
Cong mar cheanncheathrú réigiúnach. B’ionann trádáil dhéthaobhach in earraí agus
EUR 30.5 billiún, méadú 2.5% i gcomparáid le 2020. B’ionann onnmhairí earraí ón AE
go Hong Cong agus EUR 23.5 billiún, agus b’ionann allmhairí ó Hong Cong agus EUR
7 billiún, rud a raibh barrachas trádála de EUR 16.5 billiún mar thoradh air. Ba é an
tAontas an tríú comhpháirtí trádála is mó in earraí a bhí ag Hong Cong in 2021, tar éis
mhórthír na Síne agus na Téaváine.
Rinne AE Hong Cong a bhaint den liosta faire de dhlínsí neamh-chomhoibríocha i
gcúrsaí cánachais i mí an Mhárta 2019, tar éis feabhsuithe ar an dea-rialachas. Is
cúis mhór imní don Aontas Eorpach é an Dlí Náisiúnta Slándála (DNS) a d’fhorchuir
an tSín, a fógraíodh an 30 Meitheamh 2020. Chuir Leas-Uachtarán an Choimisiúin/
Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála in iúl go
raibh imní air faoi chomhréireacht DNS, a meastar nach gcomhlíonann sé Bundlí Hong
Cong, Dearbhú Comhchoiteann 1984 idir an tSín agus an Bhreatain agus gealltanais
idirnáisiúnta na Síne. Baineadh úsáid as an NSL chun an ghluaiseacht atá ar son an
daonlathais i Hong Cong a chur faoi chois, ós rud é go bhféadfadh gabhálacha agus
príosúnacht a bheith i gceist le haon léiriú a mheastar a bheith i gcoinbhleacht leis an
rialtas. Gné eile imní is ea a chur i bhfeidhm ar bhonn seach-chríochach.
I mí Iúil 2020, rinne AE agus a Bhallstáit athdhearbhú ar a dtacaíocht do leibhéal
ard uathrialach Hong Cong faoin bprionsabal ‘aon tír amháin, dhá chóras’, agus
pacáiste comhordaithe bearta á leagan amach acu i réimsí éagsúla amhail an beartas
tearmainn, imirce, víosaí agus cónaithe, go háirithe socruithe eiseachadta na mBallstát.
Áiríodh sa phacáiste onnmhairí de threalamh agus teicneolaíochtaí íogaire sonracha
le haghaidh úsáid deiridh i Hong Cong, scoláireachtaí agus malartuithe acadúla a
mbeadh mic léinn ó Hong Cong rannpháirteach iontu, mar aon le tacaíocht don
tsochaí shibhialta. Rinne an rialtas toghcháin 2020 don seachtú téarma de Chomhairle
Reachtach Hong Cong a chur ar athló, agus leathadh COVID-19 á thabhairt aige mar
údar lena chinneadh. Reáchtáladh toghcháin i mí na Nollag 2021 agus, ní nach ionadh,
bhuaigh iarrthóirí ar son na Síne. Dúirt an Leas-Uachtarán/Ardionadaí Josep Borrell go
bhfeiceann an AE an toghchán sin, in éineacht leis an mbrú leanúnach ar an tsochaí
shibhialta, mar chéim eile fós i ndíchóimeáil an phrionsabail ‘tír amháin, dhá chóras’.
Ina theannta sin, i mí na Bealtaine 2022, vótáil 1 500 comhalta den Choiste Toghcháin
ar son ainmní aonair, John Lee Ka-chiu, mar Phríomhfheidhmeannach nua. Ba é 99%
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an tacaíocht vótálaí do Lee i gcomparáid le 66% dá réamhtheachtaí, Carrie Lam, a bhí
i gceannas ar Hong Cong ó 2017.
Sa mholadh ón bParlaimint i mí na Nollag 2017, 20 bliain tar éis Sainréigiún
Riaracháin Hong Cong a bhunú, cuireadh i bhfios go láidir go raibh urraim don Bhundlí
ríthábhachtach chun an caidreamh le AE a neartú tuilleadh. Cháin an Pharlaimint
cur isteach na Síne ar ghnóthaí inmheánacha Hong Cong, rud a d’fhéadfadh
inmharthanacht fhadtéarmach na samhla ‘tír amháin, dhá chóras’ a chur i mbaol.
Cuireadh in iúl i rún i mí an Mheithimh 2020, ón bParlaimint gur ionsaí cuimsitheach ar
uathriail Hong Cong, ar an smacht reachta agus ar shaoirsí bunúsacha a bhí i dtabhairt
isteach aontaobhach na reachtaíochta slándála náisiúnta. Tá an tSín faoi cheangal ag
an Dearbhú Comhpháirteach, a bhí cláraithe leis na Náisiúin Aontaithe mar chonradh
atá ceangailteach ó thaobh dlí de, seasamh le leibhéal ard uathrialach Hong Cong agus
lena chearta agus saoirsí.
I rún i mí Eanáir 2021, maidir leis an gcniogbheartaíocht ar an bhfreasúra daonlathach
i Hong Cong, d’iarr an Pharlaimint go scaoilfí saor láithreach agus gan choinníoll iad
siúd a gabhadh i Hong Cong sa chéad dá sheachtain de 2021, agus iad siúd go léir
a gabhadh roimhe sin ar chúisimh faoi NSL. D’áitigh an Pharlaimint ar na húdaráis
urraim a thabhairt do smacht reachta Hong Cong, do chearta an duine, do phrionsabail
dhaonlathacha agus d’ardleibhéal neamhspleáchais, agus staonadh láithreach ó úsáid
bhreise a bhaint as NSL chun na cearta chun tuairimí a nochtadh, chun saoirse
comhthionóil shíochánta agus chun comhlachais a chur faoi chois.
I mí Iúil 2021 rith an Pharlaimint rún maidir le Hong Cong, go háirithe cás Apple Daily,
inar cháin sí srianta ar an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh, agus inar áitíodh ar
údaráis Hong Cong na hiriseoirí agus na gníomhaithe eile go léir a gabhadh faoi NSL
a scaoileadh saor láithreach agus gan choinníoll agus deireadh a chur leis na cúisimh
uile ina gcoinne.
I mí Eanáir 2022, rith an Pharlaimint rún eile maidir le sáruithe ar shaoirsí bunúsacha i
Hong Cong, inar cháin sí go láidir na hionsaithe spriocdhírithe i gcoinne an fhreasúra i
gcoitinne, cibé acu eagraíochtaí neamhrialtasacha, eagraíochtaí meán nó sibhialtaigh
iad. Moladh sa rún go gcruthófaí deiseanna acadúla ar fhorais dhaonnúla do dhaoine
i Hong Cong atá ag fulaingt mar gheall ar sheasamh comhéigneach na Síne.
D. An tSeapáin
Mar chomhpháiritithe straitéiseacha ó 2003 i leith, tá na luachanna bunúsacha céanna
ag AE agus atá ag an tSeapáin amhail urraim do chearta an duine, don daonlathas
agus don smacht reachta, mar aon le tiomantas láidir i dtaobh forbairt inbhuanaithe,
iltaobhachais agus córas riailbhunaithe de chuid na hEagraíochta Domhanda Trádála
(EDT). Tá an tSeapáin tiomanta do Chomhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide
agus do chomhaontuithe comhshaoil iltaobhacha eile a chur chun feidhme go
héifeachtach. Tá roinnt saincheisteanna ann, áfach, atá ina n-ábhar imní don Aontas:
Tá pionós an bháis fós á chur i bhfeidhm ag an tSeapáin, agus seilg míolta móra mar
aon le linbh AE á fhuadach ag tuismitheoirí sa tSeapáin.
Rinne AE agus an tSeapáin uasghrádú ar a gcaidreamh straitéiseach déthaobhach i
mí Feabhra 2019 le cur chun feidhme sealadach an Comhaontaithe Comhpháirtíochta
Straitéisí (SPA) agus le teacht i bhfeidhm an Comhaontaithe Comhpháirtíochta

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ga
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52017IP0495
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020IP0174&qid=1668760164288
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021IP0027&qid=1668760198679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021IP0356&qid=1669037896730
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52022IP0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52022IP0011


Leathanaigh d’Fhíricí ar an Aontas Eorpach - 2023 9
www.europarl.europa.eu/factsheets/ga

Eacnamaíche (CCE). Is é CCE an comhaontú trádála déthaobhach is tábhachtaí
a rinne AE a thabhairt i gcrích riamh, ós rud é go gcumhdaítear leis ionann agus
aon trian de OTI an domhain, beagnach 40% den trádáil dhomhanda agus os cionn
600 milliún duine. Tá gealltanais freisin san CCE a bhaineann le trádáil earraí agus
trádáil i seirbhísí araon, agus cuireann sé creat ar fáil lena gcuirtear infheistíocht
dhéthaobhach chun cinn. Leagtar amach leis freisin spriocanna uaillmhianacha le
haghaidh forbairt inbhuanaithe agus áirítear ann den chéad uair gealltanas sonrach do
chomhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide. Shínigh an tAontas agus an tSeapáin
comhaontú maidir le sábháilteacht na heitlíochta sibhialta an 22 Meitheamh 2020. Tá
cómhalartacht taistil gan víosa do shaoránaigh an AE chun na Seapáine ina saincheist
fós i gcaidreamh déthaobhach, toisc go bhfuil rochtain saor ó víosa ag náisiúnaigh na
Seapáine ar an AE.
Is í an tSeapáin an dara comhpháirtí trádála is mó atá ag AE san Áise, i ndiaidh na
Síne, arbh ionann an trádáil iomlán agus EUR 109 bhilliún in 2020. B’ionann onnmhairí
AE chuig an tSeapáin agus EUR 54.9 billiún in 2020. Bhí EUR 0.5 billiún de bharrachas
trádála in earraí ag AE. Maidir le trádáil i seirbhísí, in 2018, rinne AE EUR 35 bhilliún
i seirbhísí a onnmhairiú chuig an tSeapáin agus EUR 18 mbilliún a allmhairiú ón
tSeapáin, lenar tugadh barrachas sa trádáil i seirbhísí dar luach EUR 16.3 bhilliún do
AE.
Tá an dá pháirtí fós tiomanta do chaidreamh infheistíochta a fheabhsú trí chomhaontú
infheistíochta ar leith a thabhairt i gcrích amach anseo lena n-áireofaí caighdeáin
cosanta infheisteoirí/infheistíochta agus sásra um réiteach díospóidí. I mí Iúil 2018,
rinne AE agus an tSeapáin caibidlíochtaí a thabhairt i gcrích maidir le leibhéal
leordhóthanach cosanta sonraí agus ghlac siad cinntí i mí Eanáir 2019 chun aitheantas
a thabhairt do na córais cosanta sonraí atá acu araon mar chórais atá ‘coibhéiseach’,
rud a chruthaíonn an limistéar is mó ar domhan de shreafaí slána sonraí.
Mar thoradh ar COVID-19, rinneadh cruinniú mullaigh an Aontais agus na Seapáine
in 2020 i dTóiceo a aistriú ina chruinniú de cheannairí an Aontais agus na Seapáine
an 26 Bealtaine 2020. Rinne na ceannairí athdhearbhú ar a dtiomantas iarrachtaí a
chomhthiomsú chun dul i ngleic le héifeachtaí phaindéim COVID-19 agus comhoibriú
le chéile ar fhorbairt vacsaíní. Faoi chuimsiú G7, tá gealltanas tugtha ag an Aontas
agus ag an tSeapáin dlús a chur leis an téarnamh eacnamaíoch domhanda. Gheall
siad freisin go n-oibreoidís i gcomhar maidir leis an athrú aeráide agus taighde, ag
féachaint ar an gComhaontú Glas don Eoraip agus ar an gClár Oibre Digiteach mar
mhodh chun an comhar a neartú tuilleadh. Rinne AE agus an tSeapáin athdhearbhú
ar a gcomhar i leith na síochána agus na slándála, mar aon leis an gcomhrac i gcoinne
feachtais bhréagaisnéise.
An 25 Eanáir 2021, bhí plé ag Comhairle an Aontais Eorpaigh le hAire Gnóthaí
Eachtracha na Seapáine, Toshimitsu Motegi, maidir lena gcur chuige faoi seach
i leith an Ind-Chiúin-Aigéanach, inar comhaontaíodh go mbeadh rannpháirtíocht
fheabhsaithe AE sa réigiún, mar aon le comhar feabhsaithe leis an tSeapáin agus le
comhpháirtithe eile atá ar aon intinn leo, tairbhiúil. Bhí leas frithpháirteach ann i gcur
chun cinn an chomhair maidir leis an nascacht, an tslándáil mhuirí, an comhshaol agus
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an t-athrú aeráide, an trádáil agus an infheistíocht, saincheisteanna digiteacha, an t-
iltaobhachas a chur chun cinn agus an t-ord riailbhunaithe idirnáisiúnta a chaomhnú.
Tionóladh an 28ú Cruinniú Mullaigh idir an tAontas agus an tSeapáin i dTóiceo
i mí na Bealtaine 2022 chun gealltanais na bpáirtithe faoin gComhaontú um
Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas agus an tSeapáin agus faoin
gComhaontú Comhpháirtíochta Straitéisí a athdhearbhú, atá bunaithe ar leasanna
coiteanna agus ar luachanna comhroinnte na saoirse, urraim do chearta an duine, an
daonlathas, an smacht reachta, saorthrádáil oscailte chóir, iltaobhachas éifeachtach
agus an t-ord idirnáisiúnta riailbhunaithe. D’éiligh ceannairí an Aontais agus na
Seapáine go gcuirfeadh an Rúis stop láithreach lena fogha míleata i gcoinne na
hÚcráine, agus go ndéanfadh sí a fórsaí uile a tharraingt siar gan choinníoll agus go
n-urramófaí go hiomlán iomláine chríochach, ceannasacht agus neamhspleáchas na
hÚcráine laistigh dá teorainneacha a aithnítear go hidirnáisiúnta. Thacaigh na ceannairí
leis an Úcráin i gcomhar le G7 agus le tíortha eile atá ar aon intinn le smachtbhannaí
breise i gcoinne na Rúise. Dúirt Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Charles Michel, gurb
í an tSeapáin an comhpháirtí straitéiseach is dlúithe atá ag an Aontas sa réigiún
Ind-Chiúin-Aigéanach agus gur léiríodh le cogadh na Rúise i gcoinne na hÚcráine
go bhfuil comhar níos doimhne ríthábhachtach. Ghlac an tAontas agus an tSeapáin
ráiteas comhpháirteach freisin agus sheol siad an chomhpháirtíocht dhigiteach chun
comhar a chur chun cinn agus chun cuidiú lena áirithiú go mbeidh rath ar chlaochlú
digiteach a chuirfidh dlúthpháirtíocht, rathúnas agus inbhuanaitheacht ar fáil. Phléigh
na ceannairí freisin conas is féidir dul i gcomhar le chéile chun margaí fuinnimh
domhanda a choinneáil cobhsaí agus chun cuidiú le héagsúlú na bhfoinsí soláthair
fuinnimh agus le cinnteacht an tsoláthair a áirithiú. Maidir le slándáil agus cosaint, gheall
an tAontas agus an tSeapáin tuilleadh feabhais a chur ar a ndlúthchomhairliúchán, lena
n-áirítear maidir le neamhleathadh agus dí-armáil agus maidir le bagairtí hibrideacha
a chomhrac. Leanfaidh an tAontas agus an tSeapáin den Chomhghuaillíocht Ghlas
idir an tAontas agus an tSeapáin a chur chun feidhme, a seoladh ag cruinniú mullaigh
2021. D’athdhearbhaigh siad a thábhachtaí atá an comhar i réimsí amhail hidrigin níos
glaine, sábháilteacht núicléach, fuinneamh in-athnuaite agus athchúrsáil carbóin.
Mar dhlúthchuid den uasghrádú atá á dhéanamh ar an gcaidreamh straitéiseach
déthaobhach idir AE agus an tSeapáin, tá Parlaimint na hEorpa agus Diat na
Seapáine i mbun a n-idirphlé idirpharlaiminteach a neartú. Mar thoradh air sin rith
an Pharlaimint dhá rún i mí na Nollag 2018: rún a ghabhann leis maidir le tabhairt
i gcrích na Comhpháirtíochta Straitéisí idir an tAontas agus an tSeapáin mar aon le
rún a ghabhann leis maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta
Eacnamaíche idir an tAontas agus an tSeapáin. I mí Iúil 2020, rith an Pharlaimint rún
maidir le fuadach idirnáisiúnta agus baile leanaí AE ag tuismitheoirí sa tSeapáin, rún
inar cuireadh béim ar chás na leanaí atá ag fulaingt mar thoradh ar fhuadach leanaí
ag tuismitheoirí sa tSeapáin, ag cur i bhfios go láidir nach bhfuiltear ag forfheidhmiú
dlíthe agus cinntí breithiúnacha ábhartha. Ar na rúin thábhachtacha eile maidir leis an
gcaidreamh leis an tSeapáin a glacadh le déanaí tá rúin an 21 Eanáir 2021 maidir le
nascacht agus caidreamh AE-na hÁise, an 7 Meitheamh 2022 maidir leis an tAontas
agus na dúshláin slándála sa réigiún Ind-Chiúin-Aigéanach agus an 5 Iúil 2022 maidir
leis an straitéis Ind-Chiúin-Aigéanach i réimse na trádála agus na hinfheistíochta.
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Tar éis do Shinzo Abe, Príomh-Aire na Seapáine is faide seirbhís mar phríomh-aire,
éirí as oifig, chuaigh an Príomh-Aire nua, Yoshihide Suga, i mbun oifige i mí Mheán
Fómhair 2021, agus tháinig Fumio Kishida i gcomharbacht air go luath i mí Dheireadh
Fómhair 2021. Reáchtáladh olltoghcháin sa tSeapáin an 31 Deireadh Fómhair 2021
chun comhaltaí a thoghadh do Theach na nIonadaithe ar feadh ceithre bliana. Bhí
tromlach compordach ag an bPáirtí Daonlathach Liobrálach (LDP) a bhí i gceannas,
cé gur chaill sé roinnt suíochán.
Bhain dúnmharú an iar-Phríomh-Aire Shinzo Abe an 8 Iúil 2022 i Nara geit uafásach as
an tSeapáin agus as an domhan, áit a raibh sé i mbun feachtais do thoghchán Theach
na gComhairleoirí Seapánacha 2022. Tharla na toghcháin díreach dhá lá ina dhiaidh
sin an 10 Iúil 2022 chun leath den teach uachtarach a thoghadh ar feadh sé bliana.
Tháinig méadú beag ar líon na suíochán ag LDP agus socraíodh taifead nua le 28%
de na suíocháin á nglacadh ag iarrthóirí baineanna.
E. An Chóiré Theas (Poblacht na Cóiré)
Téann an caidreamh idir AE agus an Chóiré Theas siar go dtí Comhaontú 1997 maidir
le comhar agus cúnamh riaracháin frithpháirteach in ábhair chustaim.
Tá an Chóiré Theas ar cheann de na 10 gcomhpháirtí straitéiseacha is mó atá ag
an Aontas, agus tá an chomhpháirtíocht straitéiseach idir an tAontas agus an Chóiré
Theas bunaithe ar thrí phríomhcholún, agus trí chomhaontú thábhachtacha mar bhonn
taca leo:
— Tá Creat-Chomhaontú AE-An Chóiré Theas, i bhfeidhm ó mhí an Mheithimh 2014,

lena soláthraítear an struchtúr foriomlán don chomhpháirtíocht straitéiseach agus
don chomhar déthaobhach cuimsitheach. Déanann an Comhchoiste a áirithiú go
gcuirtear chun feidhme é agus déanann sé faireachán air.

— Tá Comhaontú Saorthrádála idir AE agus an Chóiré Theas (FTA), a daingníodh i
mí na Nollag 2015. Ba í an Chóiré Theas an chéad tír de chuid na hÁise a shínigh
comhaontú saorthrádála leis an Aontas, agus tá an comhaontú saorthrádála sin
ar cheann de na comhaontuithe trádála is uaillmhianaí atá ag an Aontas, a théann
níos faide ná aon chomhaontú a rinneadh roimhe sin. Tá sé mar aidhm ag an FTA
deireadh a chur le bacainní ar thrádáil dhéthaobhach, margadh méadaithe agus
slán a chruthú le haghaidh earraí agus seirbhísí, agus timpeallacht chobhsaí a
chruthú le haghaidh infheistíochta.

— Tá Creat-Chomhaontú Rannpháirtíochta um Bainistíocht Géarchéime (CCC) idir
an AE agus an Chóiré Theas, i bhfeidhm ó 2016 i leith, lena dtreisítear an
chomhpháirtíocht straitéiseach le haghaidh saincheisteanna slándála trí chead a
thabhairt don Chóiré Theas páirt a ghlacadh in oibríochtaí bainistithe géarchéime
de chineál sibhialtach agus míleata. Éascaíonn FPA rannpháirtíocht na Cóiré
Theas i misin agus in oibríochtaí chomhbheartas slándála agus cosanta (CBSC)
an Aontais chun éifeachtacht na freagartha ar ghéarchéimeanna a fheabhsú.

Tionóladh an 18ú cruinniú de Chomhchoiste AE-na Cóiré Theas i Súl i mí an Mheithimh
2022. Cháin an coiste ionradh na Rúise ar an Úcráin agus d’aontaigh sé nach mór
don Rúis iomláine chríochach, ceannasacht agus neamhspleáchas na hÚcráine a
urramú laistigh dá teorainneacha a aithnítear go hidirnáisiúnta. Gheall an tAontas
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agus an Chóiré Theas freisin go rachaidís i gcomhar le chéile chun cur chun feidhme
Chomhaontú Pháras a neartú, lena n-áirítear sa tréimhse roimh COP27 in Sharm El
Sheikh, agus go gcothóidís glacadh Creat Domhanda Bithéagsúlachta iar-2020 thar a
bheith uaillmhianach roimh COP15 i Montréal, a mbeidh an t-aistriú chuig geilleagar
ciorclach agus fuinneamh glan mar thaca leis. Rinne siad iniúchadh freisin ar na
hionchais maidir le Comhpháirtíocht Ghlas idir an tAontas agus Poblacht na Cóiré a
bhunú.
I mí na Bealtaine 2021, d’óstáil an Chóiré Theas Cruinniú Mullaigh (comhshaoil) 2021
P4G Súl, inar eisíodh Dearbhú Súl ag moladh go gcoinneofaí an t-ardú sa teocht
dhomhanda ó na leibhéil réamhthionsclaíocha faoi bhun 2 °C, seachas 1.5 °C. Mhol na
ceannairí caiteachas náisiúnta méadaithe ar gháis cheaptha teasa a laghdú, dlús a chur
leis na hiarrachtaí chun aistriú ó fhoinsí fuinnimh neamh-inathnuaite agus comhoibriú
chun saincheist na dramhaíola plaistí in éiceachórais mhuirí a réiteach.
Ó 2011 i leith, tá méadú leanúnach ag teacht ar an trádáil dhéthaobhach, fiú le linn
phaindéim COVID-19, agus shroich sí beagnach EUR 90 billiún in 2020. Tháinig méadú
45.9 % ar thrádáil iomlán earraí idir 2010 agus 2020. In 2020, ba é AE an tríú foinse
allmhairí is mó a bhí ag an gCóiré Theas (11.8 %) agus an ceathrú ceann scríbe is mó
d’onnmhairí (9.3 %). Mar sin féin, i réimsí áirithe, tá dúshláin fós ann agus tá an tAontas
ag iarraidh ar an gCóiré Theas deireadh a chur le bacainní leanúnacha ar allmhairiú
táirgí ainmhithe AE, agus coinbhinsiún na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS)
maidir le saothar éignithe, atá ar feitheamh (Uimh. 105), a dhaingniú.
Tá earnáil eolaíochta agus teicneolaíochta na Cóiré Theas ar cheann de na cinn
is bisiúla ar domhan. Féachann sé le díriú ar an nuálaíocht agus tá dea-theist air
sa róbataic agus san intleacht shaorga, rud a chuireann deiseanna nua ar fáil chun
dlús a chur leis an gcomhar eolaíoch agus teicneolaíoch leis an Aontas. Tá comhar
níos dlúithe curtha ar bun cheana féin i réimse na cibearbhagairtí, ós rud é go
bhfuil geilleagar an-digitithe ag an gCóiré Theas agus go bhfuil straitéis náisiúnta
cibearshlándála á forbairt aici, tar éis haiceáil agus ionsaithe a rinne difear do na milliúin
daoine agus do shuíomhanna gréasáin oifigiúla. Tá sé curtha i leith na Cóiré Thuaidh
(DPDC), gurb í atá taobh thiar d’fhormhór na gcibearionsaithe móra. I mí na Samhna
2020, thionóil an tAontas agus an Chóiré Theas an séú hIdirphlé Cibearshlándála
acu, as ar eascair tacaíocht chomhpháirteach maidir le clár gníomhaíochta a bhunú.
Cabhróidh an plean le hiompar freagrach sa chibearspás a chur chun cinn agus
tabharfar aghaidh ar chibear-shaincheisteanna i gcomhthéacs na slándála idirnáisiúnta
laistigh de na Náisiúin Aontaithe. Ba é an Coiméadach Yoon Suk-yeol a bhuaigh na
toghcháin uachtaránachta a reáchtáladh i mí an Mhárta 2022, tar éis rás a raibh
iomaíocht ghéar ann. Fuair an tUachtarán Yoon bua ar éigean ar Lee Jae-myung
de chuid an Pháirtí Dhaonlathaigh bunaithe ar ghealltanais chun dul i ngleic le
neamhionannas aicmeach. Reáchtáladh an t-ochtú toghchán áitiúil i mí an Mheithimh
2022 agus i gcomhthráth leis na fothoghcháin do na suíocháin fholmha sa Tionól
Náisiúnta. Ba é an chéad toghchán náisiúnta é faoin Uachtarán Yoon Suk-yeol tar éis
dó dul i mbun oifige an 10 Bealtaine 2022. Bhuaigh páirtí rialaithe an Uachtaráin Yoon
Suk-yeol 12 cinn de na 17 rás do mhéaraí móra na cathrach agus do ghobharnóirí
cúige, ag leathnú tionchar coimeádach Yoon níos lú ná trí mhí tar éis dó an toghchán
uachtaránachta a bhuachan.
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I mí Aibreáin 2021, chríochnaigh an Chóiré Theas daingniú trí mhórchoinbhinsiún
de chuid EIS: an Coinbhinsiún maidir le Saoirse Comhlachais agus Cosaint an
Chirt Eagrúcháin, an Coinbhinsiún maidir leis an gCeart Eagrúcháin agus an
Chómhargáil agus an Coinbhinsiún maidir le hObair Éigeantais nó Éigeantach, ach tá
an Coinbhinsiún maidir le saothar éigeantach a chur ar ceal fós le daingniú.
Éilíonn an Chóiré Theas nach mór don tSeapáin i gcónaí cúiteamh a thabhairt don
tír i gcionta an Dara Cogadh Domhanda. Tá brú fós ar an gcaidreamh in ainneoin na
n-iarrachtaí chun naisc a athbhunú faoi chonradh in 1965. Ceist achrannach ar leith
is ea ‘mná sóláis’ (mná a bhí mar sclábhaithe gnéis idir 1932 agus 1945). Tá imní
léirithe ag an gCóiré Theas freisin maidir le pleananna na Seapáine uisce éillithe a
scaoileadh óna stáisiún cumhachta Fukushima ar ais isteach san Aigéan Ciúin, rud a
mbeidh tionchar díobhálach aige ar shaol na mara agus dá bharr sin ar thionscal na
hiascaireachta. Bhí rapprochement leis an tSeapáin i gceist le cur chuige an Uachtaráin
Yoon Suk-yeol maidir le beartas eachtrach chun díospóidí reatha agus bacainní trádála
a réiteach. Tar éis blianta ar feitheamh de bharr na paindéime COVID-19, thosaigh an
Chóiré Theas agus na Stáit Aontaithe arís ar a ndruileanna míleata comhpháirteacha i
mí Lúnasa 2022, tar éis chinneadh an Uachtaráin Yoon Suk-yeol borradh a chur faoin
díspreagadh. Roimhe seo, ghlac na Stáit Aontaithe, an Chóiré Theas agus an tSeapáin
páirt i gcleachtadh cosanta diúracán balaistíoch amach ó chósta Haváí in earrach na
bliana 2022, rud a léirigh an caidreamh feabhsaithe idir Súl agus Tóiceo.
Is cúis mhór imní don Pharlaimint an caidreamh idir-Chóiréach. Rinneadh trí chruinniú
mullaigh idir an Chóiré Thuaidh agus an Chóiré Theas a thionól idir mí Aibreáin agus
mí Mheán Fómhair 2018, ag féachaint le dí-núicléachas a bhaint amach ach cuireadh
stad leis an idirphlé agus leis an gcomhar tar éis an chruinnithe mullaigh idir na Stáit
Aontaithe agus DPDC a tionóladh i Hanáí in 2019, agus chuaigh cúrsaí in olcas arís
i mí Lúnasa 2019 i ndiaidh druil chomhpháirteach mhíleata idir na Stáit Aontaithe
agus an Chóiré Theas. Géaraíodh ar an teannas nuair a rinne an Chóiré Thuaidh
diúracáin ghearr-raoin a lainseáil i mí an Mhárta 2020, agus leis an bpléascadh a
tharla in oifig idirchaidrimh na Cóiré Thuaidh agus na Cóiré Theas in Kaesong agus le
bás an tsaoránaigh ón gCóiré Theas i gcríoch na Cóiré Thuaidh. D’fhógair Uachtarán
na Cóiré Theas, Yoon Suk-yeol, an 15 Lúnasa 2022 go gcuirfeadh sé pacáiste
cabhrach ar scála mór ar fáil do Pyongyang mar mhalairt ar dhí-armáil núicléach, rud
a chuirfeadh feabhas suntasach ar gheilleagar na Cóiré Thuaidh dá rachadh an tír i
mbun fíorphróiseas suntasach dí-armála núicléach. Tacaíonn an tAontas le réiteach
taidhleoireachta ar ghéarchéim núicléach na Cóiré agus tá sé ar intinn aige leanúint
dá straitéis rannpháirtíochta criticiúil. Is í an Pharlaimint an t-aon institiúid AE a bhfuil
caidreamh taidhleoireachta foirmiúil aici leis an gCóiré Thuaidh.
F. An Chóiré Thuaidh (Daon-Phoblacht Dhaonlathach na Cóiré)
Tá beartas de ‘rannpháirtíocht chriticiúil’ ag AE i leith na Cóiré Thuaidh, ina gcuirtear brú
uirthi le smachtbhannaí agus bearta eile ach fós tá cainéil chumarsáide oscailte aige
léi. Tá teorainn leis an gcaidreamh déthaobhach agus níl aon chonarthaí déthaobhacha
polaitiúla ná tráchtála i bhfeidhm. Gan cabhair dhaonnúil a chur san áireamh, baineann
comhar forbraíochta AE go príomha le slándáil bia agus tá sé faoi réir cúinsí polaitiúla,
smachtbhannaí ag na Náisiúin Aontaithe agus srianta eile. Níl clár um chúnamh
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forbartha déthaobhach ag AE leis an gCóiré Thuaidh. Tá ambasáidí ag sé Bhallstát
AE in Pyongyang, in éineacht le hOifig um Chomhar Cultúrtha na Fraince. Tá líon
suntasach de Bhallstáit AE tar éis a n-ambasadóirí a bhfuil cónaí orthu i Súl a cheapadh
chuig an gCóiré Thuaidh. Mar thoradh ar dhúnadh na dteorainneacha ag an gCóiré
Thuaidh i mí Eanáir 2020, tá deacrachtaí ann maidir le baill foirne a rothlú isteach agus
amach as an tír agus laghdaíodh an láithreacht taidhleoireachta.
Is iad smachtbhannaí an Aontais i gcoinne na Cóiré Thuaidh, a glacadh mar fhreagairt
ar ghníomhaíochtaí forbartha arm núicléach agus diúracán balaistíoch na tíre, na
smachtbhannaí is déine i gcoinne aon tír. Tá gach rún ábhartha ó Chomhairle
Slándála na Náisiún Aontaithe (CSNA) curtha chun feidhme ag AE agus tá a
chóras smachtbhannaí uathrialach féin curtha i bhfeidhm aige, córas lena ndéantar
smachtbhannaí na Náisiúin Aontaithe a chomhlánú agus a neartú. I mí Mheán Fómhair
2020, chuaigh AE i mbun teagmhála le tíortha nach bhfuil san Aontas agus mhol sé
dóibh na rúin ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme ina n-
iomláine. An 22 Márta 2021, d’fhógair an tAontas smachtbhannaí a bhaineann le cearta
an duine ar an gCóiré Thuaidh den chéad uair faoi chóras domhanda smachtbhannaí
an Aontais i ndáil le cearta an duine. Tá beirt airí ar an liosta chomh maith le hOifig an
Ionchúisitheora Phoiblí Láir chun cabhrú le gníomhaíochtaí diansmachta.
Chuir an Chóiré Thuaidh dlús lena clár núicléach in 2017, rud a mhéadaigh teannas
leis na Stáit Aontaithe agus leis an gCóiré Theas. Cé go raibh sé mar bheartas ag SAM
an brú is mó a chur i bhfeidhm, bhí iar-Uachtarán na Cóiré Theas Moon Jae-in i mbun
díghéarú agus bhuail sé le ceannaire na Cóiré Thuaidh Kim Jong-un trí huaire in 2018.
Mar sin féin, tar éis gur theip ar Chruinniú Mullaigh 2019 i Hanáí idir an tUachtarán
Trump agus Kim Jong-un, tháinig méadú ar an teannas agus ar an mímhuinín. Ó mhí Iúil
2021, thuairiscigh an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta do Fhuinneamh Adamhach méadú
ar ghníomhaíocht núicléach ag Ionad Taighde Núicléach Yongbyon, le himoibreoir
turgnamhach cúig meigeavata. Agus na Stáit Aontaithe agus an Chóiré Theas á
gcáineadh acu i mí Lúnasa 2021 as a ndruileanna míleata comhpháirteacha, d’fhógair
an Chóiré Thuaidh go gcuirfeadh sí síneadh lena clár núicléach mura gcuirfeadh na
Stáit Aontaithe deireadh lena beartas smachtbhannaí. Ó mhí Mheán Fómhair 2021 i
leith, tá tástálacha déanta ag an gCóiré Thuaidh le diúracáin chúrsála fadraoin nua ar
féidir leo eitilt níos ísle agus le conairí an-réidh, rud a fhágann go bhfuil sé deacair iad a
thascradh. Rinneadh na tástálacha diúracán balaistíoch is mó in 2022, rud a léirigh go
bhféadfadh a diúracáin idir-ilchríochacha na Stáit Aontaithe a shroicheadh. Méadaíodh
teannas i mí an Mhárta 2022 nuair a lainseáil an Chóiré Thuaidh cineál nua diúracán
balaistíoch idir-ilchríochach (ICBM), Hwasong-17, an diúracán is mó a bhí aige go dtí
seo, a bhfuil a airde níos mó ná airde aon ICBM a tástáladh roimhe sin, agus a shroich
6 000 km. Thug ceannaire na Cóiré Thuaidh Kim Jong-un óráid ag moladh go ndéanfar
níos mó tástálacha núicléacha le linn 2022. Tá an Chóiré Theas ag neartú a cumas
cosanta agus a comhair mhíleata leis na Stáit Aontaithe, lena n-áirítear trí pháirt a
ghlacadh i bhfreachnaimh mhíleata chomhpháirteacha ar mhórscála agus trí chórais
chosanta diúracán aeir SAM a imscaradh. Is é straitéis na Cóiré Thuaidh iallach a chur
ar na Stáit Aontaithe caibidlíocht a oscailt arís maidir le smachtbhannaí agus fóirithint
dhaonnúil. Tá tionchar ag an teannas ar chaidreamh idir-Chóiréach agus tá méadú
tagtha ar rioscaí slándála réigiúnacha. Is dúshlán mór é filleadh na Cóiré Thuaidh ar
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thástálacha diúracáin in 2022, mar aon le hionradh na Rúise ar an Úcráin, d’Uachtarán
na Cóiré Theas, Yoon Seok-yeol, a bhfuil cur chuige crua á ghlacadh aige.
Cháin an AE lainseáil na ndiúracán, ag iarraidh ar an gCóiré Thuaidh a cuid oibleagáidí
faoi rúin CSNA a chomhlíonadh agus staonadh ó gach gníomhaíocht a bhaineann an
bonn den chomhshaol chun taidhleoireacht agus idirphlé a shaothrú. Tá an tAontas
tiomanta don dí-armáil núicléach. Go dtí go gcomhlíonfaidh an Chóiré Thuaidh a
cuid oibleagáidí faoi rúin ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe, leanfaidh an
tAontas de smachtbhannaí a chur chun feidhme go docht agus ag an am céanna an
comhphobal idirnáisiúnta a spreagadh chun an rud céanna a dhéanamh. Tá roinnt rún
rite ag an bParlaimint ina ndéantar cáineadh ar chláir núicléacha agus diúracán na
Cóiré Thuaidh agus ina léirítear gur cúis mhór imní di staid chearta an duine sa tír atá
ag dul in olcas.
I mí Mheán Fómhair 2022, rith Comhthionól Phobail Uachtarach na Cóiré Thuaidh dlí a
fhágann nach féidir dul siar ar stádas núicléach na tíre agus lena gceadaítear ionsaithe
núicléacha réamhghabhálacha má bhraitear ionsaí atá ar tí tarlú.

Jorge Soutullo / Samuel Cantell / Stefania Gazzina / Airis Meier
10/2022
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