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13.10.2021 A9-0265/8

Pozměňovací návrh 8
Charlie Weimers, Anna Fotyga
za skupinu ECR

Zpráva A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politické vztahy a spolupráce mezi EU a Tchaj-wanem
(2021/2041(INI))

Návrh doporučení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

– s ohledem na společné sdělení 
Komise a vysokého představitele Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze 
dne 16. září 2021 o strategii EU pro 
spolupráci v indicko-tichomořském 
regionu (JOIN(2021)0024),
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13.10.2021 A9-0265/9

Pozměňovací návrh 9
Charlie Weimers, Anna Fotyga
za skupinu ECR

Zpráva A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politické vztahy a spolupráce mezi EU a Tchaj-wanem
(2021/2041(INI))

Návrh doporučení
Bod odůvodnění B

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že pokračující 
vojenská agresivita Číny a aktivity v šedé 
zóně i další formy provokací proti Tchaj-
wanu, jako je špionáž, kybernetické útoky 
a přetahování talentů, představují vážnou 
hrozbu pro status quo mezi Tchaj-wanem a 
Čínou i pro mír a stabilitu v indicko-
tichomořském regionu a mohou vést k 
nebezpečné eskalaci; vzhledem k tomu, že 
tento region má pro EU velký význam, a to 
jak kvůli mnoha blízkým partnerům v 
regionu, tak proto, že jeden z jejích 
členských států, Francie, tam má zámořská 
území;

B. vzhledem k tomu, že pokračující 
vojenská agresivita Číny a aktivity v šedé 
zóně i další formy provokací proti Tchaj-
wanu, jako je špionáž, kybernetické útoky 
a přetahování talentů, představují vážnou 
hrozbu pro status quo mezi Tchaj-wanem a 
Čínou i pro mír a stabilitu v indicko-
tichomořském regionu a mohou vést k 
nebezpečné eskalaci; vzhledem k tomu, že 
tchajwanský ministr obrany Čchiou 
Kchuo-čcheng uvedl, že vzhledem k 
neustálému a výraznému vojenskému 
posilování by Čína mohla být schopna 
zahájit „úplnou“ invazi na Tchaj-wan do 
roku 2025; vzhledem k tomu, že napětí 
mezi Čínou a Tchaj-wanem je nejvážnější 
za posledních 40 let, kdy Čína od 1. října 
2021 vyslala do tchajwanského 
identifikačního pásma protivzdušné 
obrany 150 válečných letounů, včetně 
stíhacích letounů a bombardérů 
schopných nést jaderné hlavice; vzhledem 
k tomu, že tento region má pro EU velký 
význam, a to jak kvůli mnoha blízkým 
partnerům v regionu, tak proto, že jeden z 
jejích členských států, Francie, tam má 
zámořská území;
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13.10.2021 A9-0265/10

Pozměňovací návrh 10
Charlie Weimers, Anna Fotyga
za skupinu ECR

Zpráva A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politické vztahy a spolupráce mezi EU a Tchaj-wanem
(2021/2041(INI))

Návrh doporučení
Bod 1 c

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

c) vyjádřit vážné znepokojení nad 
pokračující vojenskou agresivitou Číny 
vůči Tchaj-wanu a tlakem na něj, zejména 
prostřednictvím výrazných čínských 
investic do vojenských kapacit, 
nacvičování vojenských útoků a častého 
narušování tchajwanského vzdušného 
prostoru; dále připomínat štvavou čínskou 
rétoriku, která signalizuje zdánlivě 
protichůdný záměr začlenit Tchaj-wan pod 
totalitní režim Čínské komunistické strany 
a zároveň tvrdí, že usiluje o mírové 
rozvíjení vztahů s Tchaj-wanem, a trvat na 
tom, že k žádné změně vzájemných vztahů 
nesmí dojít jednostranně nebo proti vůli 
tchajwanských občanů; naléhavě vyzvat 
EU a členské státy, aby se aktivně zapojily 
do spolupráce s podobně smýšlejícími 
mezinárodními partnery v zájmu zachování 
míru a stability v Tchajwanském průlivu a 
navázaly partnerství s demokratickou 
vládou Tchaj-wanu;

c) vyjádřit vážné znepokojení nad 
pokračující vojenskou agresivitou Číny 
vůči Tchaj-wanu a tlakem na něj, zejména 
prostřednictvím výrazných čínských 
investic do vojenských kapacit, 
nacvičování vojenských útoků a častého 
narušování tchajwanského identifikačního 
pásma protivzdušné obrany; dále 
připomínat štvavou čínskou rétoriku, která 
signalizuje zdánlivě protichůdný záměr 
začlenit Tchaj-wan pod totalitní režim 
Čínské komunistické strany a zároveň 
tvrdí, že usiluje o mírové rozvíjení vztahů s 
Tchaj-wanem, a trvat na tom, že k žádné 
změně vzájemných vztahů nesmí dojít 
jednostranně nebo proti vůli tchajwanských 
občanů; naléhavě vyzvat EU a členské 
státy, aby se aktivně zapojily do spolupráce 
s podobně smýšlejícími mezinárodními 
partnery v zájmu zachování míru a stability 
v Tchajwanském průlivu a navázaly 
partnerství s demokratickou vládou Tchaj-
wanu;
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13.10.2021 A9-0265/11

Pozměňovací návrh 11
Charlie Weimers, Anna Fotyga
za skupinu ECR

Zpráva A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politické vztahy a spolupráce mezi EU a Tchaj-wanem
(2021/2041(INI))

Návrh doporučení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že dne 9. října 
2021 čínský prezident Si Ťin-pching 
přislíbil, že bude usilovat o 
„znovusjednocení“ s Tchaj-wanem údajně 
mírovými prostředky, ale varoval, že 
největší překážkou pro to je prosazování 
„nezávislosti Tchaj-wanu“; vzhledem k 
tomu, že agresivní prohlášení a akce Číny 
tento mírový přístup vážně zpochybňují; 
vzhledem k tomu, že podle průzkumu, 
který zveřejnilo Středisko pro volební 
studie Národní univerzity Čchengčchi v 
Tchaj-peji v červenci 2021, pouze 1,5 % 
Tchajwanců podporuje sjednocení s 
pevninskou Čínou co nejdříve, zatímco 
drtivá většina obyvatel podporuje 
zachování současného stavu, 
přinejmenším v krátkodobém horizontu;
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13.10.2021 A9-0265/12

Pozměňovací návrh 12
Charlie Weimers, Anna Fotyga
za skupinu ECR

Zpráva A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politické vztahy a spolupráce mezi EU a Tchaj-wanem
(2021/2041(INI))

Návrh doporučení
Bod 1 g a (nový)

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

ga) zdůrazňovat, že zejména s ohledem 
na pokračující provokace Číny a budování 
vojenských sil je důležité dále rozvíjet 
všechny úrovně partnerství a spolupráce 
mezi EU a Tchaj-wanem; zdůrazňovat 
zejména vedoucí úlohu, kterou může 
Evropský parlament hrát při určování 
oblastí další spolupráce, jakož i při jasném 
označování čínských provokací a 
poukazování na ně a při projevech 
solidarity s Tchaj-wanem;

Or. en
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13.10.2021 A9-0265/13

Pozměňovací návrh 13
Charlie Weimers, Anna Fotyga
za skupinu ECR

Zpráva A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politické vztahy a spolupráce mezi EU a Tchaj-wanem
(2021/2041(INI))

Návrh doporučení
Bod 1 d a (nový)

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

da) vyjádřit vážné znepokojení nad 
schopností Číny zahájit do roku 2025 
úplnou invazi na Tchaj-wan; ostře 
odsoudit bezprecedentní porušování 
tchajwanského identifikačního pásma 
protivzdušné obrany, k němuž docházelo 
od 1. října 2021 a do něhož bylo zapojeno 
150 válečných letounů, včetně stíhacích 
letounů a bombardérů schopných nést 
jaderné hlavice; vyjádřit názor, že tyto 
nedávné vojenské provokace Číny 
vyvolávají pochybnosti o dlouhodobých 
záměrech Číny usilovat o mírové řešení;
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13.10.2021 A9-0265/14

Pozměňovací návrh 14
Charlie Weimers, Anna Fotyga
za skupinu ECR

Zpráva A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politické vztahy a spolupráce mezi EU a Tchaj-wanem
(2021/2041(INI))

Návrh doporučení
Bod 1 j

Návrh doporučení Pozměňovací návrh

j) řešit napětí v Tchajwanském 
průlivu, potřebu chránit tchajwanskou 
demokracii a význam Tchaj-wanu jako 
partnera EU a regionální hospodářské 
síly v kontextu budoucí strategie EU pro 
indicko-tichomořskou oblast, kterou v 
současné době připravuje ESVČ a 
Komise; naléhat na EU, aby v rámci své 
indicko-tichomořské strategie úzce 
spolupracovala s dalšími podobně 
smýšlejícími partnery s cílem čelit 
asertivnímu postoji Číny v regionu a 
posilovala řád založený na pravidlech s 
ohledem na zájmy EU v tomto regionu;

j) nadále podporovat začlenění 
Tchaj-wanu do strategie EU pro indicko-
tichomořskou oblast; pozitivně ocenit 
nedávnou publikaci Komise a vysokého 
představitele Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku o strategii EU pro 
spolupráci v indicko-tichomořské oblasti, 
v níž se uvádí, že výrazné vojenské 
posilování Číny vede ke zvyšování napětí v 
regionálních ohniscích neklidu, jako je 
Jihočínské moře a Východočínské moře, 
stejně jako v Tchajwanském průlivu, a 
potvrzuje, že pro EU je zásadní posílit 
spolupráci s regionálními partnery s cílem 
zajistit mír, stabilitu a prosperitu v celé 
oblasti průlivu; naléhat na EU, aby v rámci 
strategie EU pro spolupráci v indicko-
tichomořském regionu nadále úzce 
spolupracovala s dalšími podobně 
smýšlejícími partnery s cílem čelit 
asertivnímu postoji Číny v regionu a 
posilovala řád založený na pravidlech s 
ohledem na zájmy EU v tomto regionu;

Or. en


