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13.10.2021 A9-0265/8

Amendement 8
Charlie Weimers, Anna Fotyga
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politieke betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Taiwan
(2021/2041(INI))

Ontwerpaanbeveling
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

– gezien de gezamenlijke mededeling 
van de Commissie en de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
van 16 september 2021 over de EU-
strategie voor samenwerking in de Indo-
Pacifische regio (JOIN(2021)0024),

Or. en
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13.10.2021 A9-0265/9

Amendement 9
Charlie Weimers, Anna Fotyga
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politieke betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Taiwan
(2021/2041(INI))

Ontwerpaanbeveling
Overweging B

Ontwerpaanbeveling Amendement

B. overwegende dat de aanhoudende 
militaire strijdlustigheid van China en 
“grijze zone”-activiteiten, alsook andere 
vormen van provocatie van Taiwan, zoals 
spionage, cyberaanvallen en het rekruteren 
van Taiwanese talenten, een ernstige 
bedreiging vormen voor de status quo 
tussen Taiwan en China, alsook voor de 
vrede en stabiliteit in de Indo-Pacifische 
regio, en tot een gevaarlijke escalatie 
kunnen leiden; overwegende dat deze regio 
van groot belang is voor de EU, zowel 
vanwege de vele hechte partners die de EU 
daar heeft als vanwege het feit dat een van 
de lidstaten, Frankrijk, daar overzeese 
gebieden heeft;

B. overwegende dat de aanhoudende 
militaire strijdlustigheid van China en 
“grijze zone”-activiteiten, alsook andere 
vormen van provocatie van Taiwan, zoals 
spionage, cyberaanvallen en het rekruteren 
van Taiwanese talenten, een ernstige 
bedreiging vormen voor de status quo 
tussen Taiwan en China, alsook voor de 
vrede en stabiliteit in de Indo-Pacifische 
regio, en tot een gevaarlijke escalatie 
kunnen leiden; overwegende dat de 
Taiwanese minister van Defensie, Chiu 
Kuo-cheng, heeft verklaard dat, gezien de 
voortdurende en aanzienlijke 
ontwikkeling van het conflict, China in 
staat zou kunnen zijn om uiterlijk in 2025 
een grootschalige invasie van Taiwan uit 
te voeren; overwegende dat de spanningen 
tussen China en Taiwan in geen veertig 
jaar zo ernstig zijn geweest, en dat China 
sinds 1 oktober 2021 
150 oorlogsvliegtuigen, waaronder 
gevechtsvliegtuigen en met kernwapens 
uitgeruste bombardementsvliegtuigen, 
naar de luchtruimbewakingszone van 
Taiwan heeft gestuurd; overwegende dat 
deze regio van groot belang is voor de EU, 
zowel vanwege de vele hechte partners die 
de EU daar heeft als vanwege het feit dat 
een van de lidstaten, Frankrijk, daar 
overzeese gebieden heeft;
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Or. en
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13.10.2021 A9-0265/10

Amendement 10
Charlie Weimers, Anna Fotyga
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politieke betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Taiwan
(2021/2041(INI))

Ontwerpaanbeveling
Lid 1 – punt c

Ontwerpaanbeveling Amendement

c) uiting te geven aan zijn ernstige 
bezorgdheid over de aanhoudende militaire 
strijdlustigheid van China tegenover 
Taiwan en hier de nadruk op te leggen, met 
name vanwege de aanzienlijke 
investeringen van China in militaire 
vermogens, zijn aanvalsoefeningen en de 
frequente schendingen van het Taiwanese 
luchtruim; voorts te wijzen op de 
opruiende Chinese retoriek waarmee wordt 
aangetoond dat China Taiwan wil opnemen 
in het totalitaire bewind van de Chinese 
Communistische Partij (CCP), en 
tegelijkertijd beweert te streven naar een 
vreedzame ontwikkeling van de 
betrekkingen met Taiwan, en erop aan te 
dringen dat wijzigingen in de betrekkingen 
tussen China en Taiwan niet unilateraal 
noch tegen de wil van Taiwanese burgers 
mogen worden doorgevoerd; de EU en de 
lidstaten te verzoeken een proactieve rol te 
spelen in de samenwerking met 
gelijkgestemde internationale partners om 
vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan 
na te streven en partnerschappen aan te 
gaan met de democratische regering van 
Taiwan;

c) uiting te geven aan zijn ernstige 
bezorgdheid over de aanhoudende militaire 
strijdlustigheid van China tegenover 
Taiwan en hier de nadruk op te leggen, met 
name vanwege de aanzienlijke 
investeringen van China in militaire 
vermogens, zijn aanvalsoefeningen en de 
frequente schendingen van de Taiwanese 
luchtruimbewakingszone; voorts te wijzen 
op de opruiende Chinese retoriek waarmee 
wordt aangetoond dat China Taiwan wil 
opnemen in het totalitaire bewind van de 
Chinese Communistische Partij (CCP), en 
tegelijkertijd beweert te streven naar een 
vreedzame ontwikkeling van de 
betrekkingen met Taiwan, en erop aan te 
dringen dat wijzigingen in de betrekkingen 
tussen China en Taiwan niet unilateraal 
noch tegen de wil van Taiwanese burgers 
mogen worden doorgevoerd; de EU en de 
lidstaten te verzoeken een proactieve rol te 
spelen in de samenwerking met 
gelijkgestemde internationale partners om 
vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan 
na te streven en partnerschappen aan te 
gaan met de democratische regering van 
Taiwan;

Or. en



AM\1241129NL.docx PE697.934v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

13.10.2021 A9-0265/11

Amendement 11
Charlie Weimers, Anna Fotyga
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politieke betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Taiwan
(2021/2041(INI))

Ontwerpaanbeveling
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

C bis. overwegende dat de Chinese 
president Xi Jinping op 9 oktober 2021 
plechtig heeft beloofd te streven naar een 
hereniging met Taiwan met beweerdelijk 
vreedzame middelen, maar heeft 
gewaarschuwd dat het grootste obstakel 
hiervoor de Taiwanese 
onafhankelijkheidsmacht is; overwegende 
dat er vanwege de strijdlustige 
verklaringen en acties van China ernstige 
twijfel bestaat over een dergelijke 
vreedzame aanpak; overwegende dat 
volgens een enquête van het Election 
Study Center van de Nationale Chengchi 
Universiteit in Taipei in juli 2021 slechts 
1,5 % van de Taiwanese bevolking 
voorstander is van een zo snel mogelijke 
eenwording met het Chinese vasteland, 
terwijl een overweldigende meerderheid 
voorstander is van handhaving van de 
status quo, althans op korte termijn;

Or. en
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13.10.2021 A9-0265/12

Amendement 12
Charlie Weimers, Anna Fotyga
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politieke betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Taiwan
(2021/2041(INI))

Ontwerpaanbeveling
Lid 1 – punt g bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

g bis) onderstreept het belang, met name 
in het licht van de aanhoudende 
provocaties en militaire opbouw van 
China, van verdere vooruitgang op alle 
niveaus van het partnerschap en de 
samenwerking tussen de EU en Taiwan; 
wijst met name op de leidende rol die het 
Europees Parlement kan spelen bij het 
vaststellen van gebieden voor verdere 
samenwerking, het duidelijk identificeren 
van en wijzen op Chinese provocaties en 
het tonen van solidariteit met Taiwan;

Or. en
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13.10.2021 A9-0265/13

Amendement 13
Charlie Weimers, Anna Fotyga
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politieke betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Taiwan
(2021/2041(INI))

Ontwerpaanbeveling
Lid 1 – punt d bis (nieuw)

Ontwerpaanbeveling Amendement

d bis) uiting te geven aan zijn ernstige 
bezorgdheid over het vermogen van China 
om uiterlijk in 2025 een grootschalige 
invasie van Taiwan uit te voeren; 
veroordeelt ten stelligste de ongekende 
schending door China van de 
luchtruimbewakingszone van Taiwan 
sinds 1 oktober 2021, waarbij 
150 oorlogsvliegtuigen Taiwan zijn 
binnengevlogen, waaronder 
gevechtsvliegtuigen en met kernwapens 
uitgeruste bombardementsvliegtuigen; 
van mening is dat de recente militaire 
provocaties van China twijfel doen rijzen 
over de langetermijnvoornemens van 
China om een vreedzame oplossing te 
zoeken;

Or. en
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13.10.2021 A9-0265/14

Amendement 14
Charlie Weimers, Anna Fotyga
namens de ECR-Fractie

Verslag A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politieke betrekkingen en samenwerking tussen de EU en Taiwan
(2021/2041(INI))

Ontwerpaanbeveling
Lid 1 – punt j

Ontwerpaanbeveling Amendement

j) de spanningen in de Straat van 
Taiwan aan te pakken, de noodzaak om 
de democratie van Taiwan te beschermen, 
aan de orde te stellen, en het belang van 
Taiwan als EU-partner en regionale 
economische macht ter sprake te brengen 
in het kader van de toekomstige Indo-
Pacifische strategie van de EU die 
momenteel door de EDEO en de 
Commissie wordt voorbereid; er bij de EU 
op aan te dringen nauw samen te werken 
met andere gelijkgestemde partners in het 
kader van haar Indo-Pacifische strategie 
om de dominerende houding van China in 
de regio aan te pakken en gezien de eigen 
belangen van de EU in de regio de op 
regels gebaseerde orde te versterken;

j) steun blijven verlenen aan de 
opneming van Taiwan in de Indo-
Pacifische strategie van de EU; positieve 
nota te nemen van de recente publicatie 
door de Commissie en de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid 
van de EU-strategie voor samenwerking 
in de Indo-Pacifische regio, waarin wordt 
opgemerkt dat de aanzienlijke militaire 
opbouw van China heeft geleid tot 
toenemende spanningen in regionale 
hotspots zoals de Zuid- en Oost-Chinese 
Zee en in de Straat van Taiwan, en 
waarin wordt bevestigd dat het van 
essentieel belang is dat de EU de 
samenwerking met regionale partners 
intensiveert om overal in de Straat vrede, 
stabiliteit en welvaart te waarborgen; er 
bij de EU op aan te dringen nauw samen te 
blijven werken met andere gelijkgestemde 
partners in het kader van de EU-strategie 
voor samenwerking in de Indo-Pacifische 
regio om de dominerende houding van 
China in de regio aan te pakken en gezien 
de eigen belangen van de EU in de regio de 
op regels gebaseerde orde te versterken;

Or. en


