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Charlie Weimers
ELi ja Taiwani poliitilised suhted ja koostöö
(2021/2041(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Volitus 14 a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

– võttes arvesse komisjoni ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja 16. septembri 2021. aasta 
ühisteatist ELi strateegia kohta koostööks 
India ja Vaikse ookeani piirkonnas 
(JOIN(2021)0024),
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Charlie Weimers
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus B

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

B. arvestades, et Hiina jätkuv sõjaline 
vaenulikkus Taiwani vastu ja nn halli 
tsooni tegevus ning muud 
provokatsioonivormid, nagu 
spioneerimine, küberrünnakud ja talentide 
ärameelitamine, ohustavad tõsiselt Taiwani 
ja Hiina suhete status quo’d ning India ja 
Vaikse ookeani piirkonna rahu ja 
stabiilsust ja võivad olukorda ohtlikult 
destabiliseerida; arvestades, et see piirkond 
on ELi jaoks väga oluline nii sealsete 
paljude lähedaste partnerite tõttu kui ka 
seetõttu, et ühel ELi liikmesriigil, 
Prantsusmaal, on seal 
ülemereterritooriumid;

B. arvestades, et Hiina jätkuv sõjaline 
vaenulikkus Taiwani vastu ja nn halli 
tsooni tegevus ning muud 
provokatsioonivormid, nagu 
spioneerimine, küberrünnakud ja talentide 
ärameelitamine, ohustavad tõsiselt Taiwani 
ja Hiina suhete status quo’d ning India ja 
Vaikse ookeani piirkonna rahu ja 
stabiilsust ja võivad olukorda ohtlikult 
destabiliseerida; arvestades, et Taiwani 
kaitseminister Chiu Kuo-cheng märkis, et 
Hiina pidevat ja märkimisväärset sõjalise 
võimekuse kasvu arvesse võttes suudaks 
Hiina 2025. aastaks korraldada 
„täiemahulise“ sissetungi Taiwani; 
arvestades, et Hiina ja Taiwani vahelised 
pinged on viimase 40 aasta kõige 
tõsisemad ning Hiina on alates 1. 
oktoobrist 2021 saatnud Taiwani 
õhukaitse tuvastusvööndisse 150 
sõjalennukit, sealhulgas hävitajaid ja 
tuumavõimekusega pommitajaid; 
arvestades, et see piirkond on ELi jaoks 
väga oluline nii sealsete paljude lähedaste 
partnerite tõttu kui ka seetõttu, et ühel ELi 
liikmesriigil, Prantsusmaal, on seal 
ülemereterritooriumid;
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 c

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

c) väljendada sügavat muret Hiina 
jätkuva Taiwani-vastase sõjalise 
vaenutegevuse ja Taiwanile surve 
avaldamise pärast, mis avaldub eelkõige 
Hiina märkimisväärsetes investeeringutes 
oma sõjalistesse võimetesse, 
rünnakuõppustes ja sagedastes Taiwani 
õhuruumi rikkumistes; juhtida peale selle 
tähelepanu Hiina vaenu õhutavale 
retoorikale, mis annab märku tema ilmselt 
vastuolulisest kavatsusest – tahtmisest 
haarata Taiwan Hiina kommunistliku partei 
(CCP) totalitaarse valitsemise alla ja samal 
ajal väidetavast püüdest arendada suhteid 
Taiwaniga rahumeelselt, ning nõuab, et 
Hiina ja Taiwani suhteid ei muudetaks 
ühepoolselt ega Taiwani kodanike tahte 
vastaselt; nõuda, et EL ja selle 
liikmesriigid võtaksid endale aktiivse rolli 
koostöös sarnaselt meelestatud 
rahvusvaheliste partneritega, et edendada 
rahu ja stabiilsust Taiwani väina piirkonnas 
ning kindlustada partnerlust Taiwani 
demokraatliku valitsusega;

c) väljendada sügavat muret Hiina 
jätkuva Taiwani-vastase sõjalise 
vaenutegevuse ja Taiwanile surve 
avaldamise pärast, mis avaldub eelkõige 
Hiina märkimisväärsetes investeeringutes 
oma sõjalistesse võimetesse, 
rünnakuõppustes ja sagedastes Taiwani 
õhukaitse tuvastusvööndi rikkumistes; 
juhtida peale selle tähelepanu Hiina vaenu 
õhutavale retoorikale, mis annab märku 
tema ilmselt vastuolulisest kavatsusest – 
tahtmisest haarata Taiwan Hiina 
kommunistliku partei (CCP) totalitaarse 
valitsemise alla ja samal ajal väidetavast 
püüdest arendada suhteid Taiwaniga 
rahumeelselt, ning nõuab, et Hiina ja 
Taiwani suhteid ei muudetaks ühepoolselt 
ega Taiwani kodanike tahte vastaselt; 
nõuda, et EL ja selle liikmesriigid võtaksid 
endale aktiivse rolli koostöös sarnaselt 
meelestatud rahvusvaheliste partneritega, 
et edendada rahu ja stabiilsust Taiwani 
väina piirkonnas ning kindlustada 
partnerlust Taiwani demokraatliku 
valitsusega;
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Põhjendus C a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Ca. arvestades, et 9. oktoobril 2021. 
aastal lubas Hiina president Xi Jinping 
taotleda Taiwaniga „taasühinemist“ 
väidetavalt rahumeelsete vahenditega, 
kuid hoiatas, et suurim takistus sel teel on 
„Taiwani iseseisvusjõud“; arvestades, et 
Hiina vaenulikud avaldused ja teod 
seavad sellise rahumeelse hoiaku tõsiselt 
kahtluse alla; arvestades, et Taipeis asuva 
riikliku Chengchi ülikooli 
valimisuuringute keskuse 2021. aasta 
juulis avaldatud uuringu kohaselt toetab 
Taiwani võimalikult kiiret ühinemist 
Mandri-Hiinaga ainult 1,5% Taiwani 
elanikest, samas kui valdav enamus toetab 
vähemalt lühikeses perspektiivis praeguse 
olukorra säilitamist;
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 g a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

ga) rõhutada ELi ja Taiwani 
partnerluse ja koostöö edasise edendamise 
tähtsust kõigil tasanditel, pidades eelkõige 
silmas Hiina jätkuvaid provokatsioone ja 
sõjalise võimekuse kasvu; rõhutada eriti, 
et Euroopa Parlament võib etendada 
juhtivat rolli tulevaste 
koostöövaldkondade väljaselgitamisel 
ning selgelt tunnistada ja taunida Hiina 
provokatsioone ja näidata solidaarsust 
Taiwaniga;
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 d a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

da) väljendada tõsist muret Hiina 
suutlikkuse pärast korraldada 2025. 
aastaks täiemahuline sissetung Taiwani; 
mõista teravalt hukka Hiina poolt alates 
1. oktoobrist 2021 toime pandud Taiwani 
õhukaitse tuvastusvööndi ennenägematu 
rikkumine, milles on osalenud 150 
sõjalennukit, sealhulgas hävitajad ja 
tuumavõimekusega pommitajad; 
väljendada seisukohta, et Hiina hiljutised 
sõjalised provokatsioonid seavad kahtluse 
alla Hiina pikaajalised kavatsused püüda 
saavutada rahumeelne lahendus;
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 j

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

j) käsitleda Taiwani väina ümber 
täheldatavaid pingeid, vajadust kaitsta 
Taiwani demokraatiat ning Taiwani kui 
ELi partneri ja piirkondliku majandusjõu 
tähtsust seoses ELi tulevase India ja 
Vaikse ookeani piirkonna strateegiaga, 
mida praegu valmistavad ette Euroopa 
välisteenistus ja komisjon; kutsuda ELi 
üles tegema oma India ja Vaikse ookeani 
piirkonna strateegia kaudu tihedat 
koostööd teiste samalaadseid seisukohti 
jagavate partneritega, et puudutada Hiina 
iseteadvat hoiakut selles piirkonnas ja 
tugevdada reeglitel põhinevat korda, võttes 
arvesse ELi enda huve piirkonnas;

j) toetada jätkuvalt Taiwani 
kaasamist ELi India ja Vaikse ookeani 
piirkonna strateegiasse; võtta rahuloluga 
teadmiseks komisjoni ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja hiljuti avaldatud dokument ELi 
strateegia kohta koostööks India ja Vaikse 
ookeani piirkonnas, milles märgitakse, et 
Hiina märkimisväärne sõjalise võimekuse 
kasv on suurendanud pingeid 
piirkondlikes ohukolletes, nagu Lõuna-
Hiina ja Ida- Hiina meri ning Taiwani 
väin, ning kinnitatakse, et ELi jaoks on 
oluline tugevdada koostööd piirkondlike 
partneritega, et tagada rahu, stabiilsus ja 
heaolu Taiwani väina ümber; kutsuda ELi 
üles jätkama ELi India ja Vaikse ookeani 
piirkonna koostööstrateegia kaudu tihedat 
koostööd teiste samalaadseid seisukohti 
jagavate partneritega, et puudutada Hiina 
iseteadvat hoiakut selles piirkonnas ja 
tugevdada reeglitel põhinevat korda, võttes 
arvesse ELi enda huve piirkonnas;
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