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Alteração 8
Charlie Weimers, Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0265/2021
Charlie Weimers
Relações políticas e cooperação entre a UE e Taiwan
(2021/2041(INI))

Proposta de recomendação
Citação 14-A (nova)

Proposta de recomendação Alteração

– Tendo em conta a Comunicação 
Conjunta da Comissão e do Alto 
Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, de 
16 de setembro de 2021, sobre a 
Estratégia da UE para a Cooperação no 
Indo-Pacífico (JOIN(2021)0024),
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Alteração 9
Charlie Weimers, Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0265/2021
Charlie Weimers
Relações políticas e cooperação entre a UE e Taiwan
(2021/2041(INI))

Proposta de recomendação
Considerando B

Proposta de recomendação Alteração

B. Considerando que a persistente 
beligerância militar e as atividades 
políticas coercivas, bem como outras 
formas de provocação, como a 
espionagem, os ciberataques e o desvio de 
talentos, da China contra Taiwan 
constituem uma grave ameaça para o statu 
quo das relações entre Taiwan e a China, 
bem como para a paz e a estabilidade da 
região do Indo-Pacífico, podendo 
inclusivamente levar a uma escalada 
perigosa da situação; que esta região se 
reveste de grande importância para a UE, 
quer devido aos seus numerosos parceiros 
próximos aí presentes, quer pelo facto de 
um dos seus Estados-Membros, a França, 
ter territórios ultramarinos na região;

B. Considerando que a persistente 
beligerância militar e as atividades 
políticas coercivas, bem como outras 
formas de provocação, como a 
espionagem, os ciberataques e o desvio de 
talentos, da China contra Taiwan 
constituem uma grave ameaça para o statu 
quo das relações entre Taiwan e a China, 
bem como para a paz e a estabilidade da 
região do Indo-Pacífico, podendo 
inclusivamente levar a uma escalada 
perigosa da situação; que o ministro da 
Defesa de Taiwan, Chiu Kuo-cheng, 
declarou que, tendo em conta a 
intensificação contínua e significativa da 
beligerância da China, o país poderia 
preparar uma invasão em grande escala 
de Taiwan até 2025; que as tensões entre 
a China e Taiwan se encontram no ponto 
mais crítico dos últimos 40 anos, tendo a 
China enviado 150 aviões de combate, 
incluindo caças e bombardeiros com 
capacidade nuclear, para a zona de 
identificação da defesa aérea de Taiwan 
desde 1 de outubro de 2021; que esta 
região se reveste de grande importância 
para a UE, quer devido aos seus numerosos 
parceiros próximos aí presentes, quer pelo 
facto de um dos seus Estados-Membros, a 
França, ter territórios ultramarinos na 
região;
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Alteração 10
Charlie Weimers, Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0265/2021
Charlie Weimers
Relações políticas e cooperação entre a UE e Taiwan
(2021/2041(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea c)

Proposta de recomendação Alteração

c) Que manifestem profunda 
preocupação com a persistente beligerância 
militar da China contra Taiwan e a pressão 
sobre esta última, nomeadamente através 
do investimento considerável da China em 
capacidades militares, da realização de 
exercícios de operações ofensivas e das 
frequentes violações do espaço aéreo de 
Taiwan; que critiquem igualmente a 
retórica inflamatória da China, assinalando 
a intenção aparentemente contraditória do 
país de querer integrar Taiwan no regime 
totalitário do Partido Comunista Chinês 
(PCC), ao mesmo tempo que afirma 
prosseguir um desenvolvimento pacífico 
das relações com Taiwan e insiste em que 
eventuais mudanças nas relações entre as 
duas margens do estreito não devem ser 
feitas de forma unilateral nem contra a 
vontade dos cidadãos taiwaneses; que 
exortem a UE e os Estados-Membros a 
assumirem um papel proativo na 
colaboração com parceiros internacionais 
que partilham as mesmas ideias, de modo a 
procurar obter a paz e a estabilidade no 
estreito de Taiwan e estabelecer parcerias 
com o governo democrático de Taiwan;

c) Que manifestem profunda 
preocupação com a persistente beligerância 
militar da China contra Taiwan e a pressão 
sobre esta última, nomeadamente através 
do investimento considerável da China em 
capacidades militares, da realização de 
exercícios de operações ofensivas e das 
frequentes violações da zona de 
identificação da defesa aérea de Taiwan; 
que critiquem igualmente a retórica 
inflamatória da China, assinalando a 
intenção aparentemente contraditória do 
país de querer integrar Taiwan no regime 
totalitário do Partido Comunista Chinês 
(PCC), ao mesmo tempo que afirma 
prosseguir um desenvolvimento pacífico 
das relações com Taiwan e insiste em que 
eventuais mudanças nas relações entre as 
duas margens do estreito não devem ser 
feitas de forma unilateral nem contra a 
vontade dos cidadãos taiwaneses; que 
exortem a UE e os Estados-Membros a 
assumirem um papel proativo na 
colaboração com parceiros internacionais 
que partilham as mesmas ideias, de modo a 
procurar obter a paz e a estabilidade no 
estreito de Taiwan e estabelecer parcerias 
com o governo democrático de Taiwan;
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Alteração 11
Charlie Weimers, Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0265/2021
Charlie Weimers
Relações políticas e cooperação entre a UE e Taiwan
(2021/2041(INI))

Proposta de recomendação
Considerando C-A (novo)

Proposta de recomendação Alteração

C-A. Considerando que, em 9 de 
outubro de 2021, o presidente chinês, Xi 
Jinping, se comprometeu a perseguir o 
objetivo de «reunificação» com Taiwan 
por meios alegadamente pacíficos, mas 
alertou para o facto de o maior obstáculo 
a este processo ser a força da 
«independência de Taiwan»; que as 
declarações e ações beligerantes da China 
levantam sérias dúvidas em relação a esta 
abordagem pacífica; que, de acordo com 
um inquérito publicado em julho de 2021 
pelo Centro de Estudos Eleitorais da 
Universidade Nacional de Chengchi, em 
Taipé, apenas 1,5 % dos taiwaneses 
apoiam a unificação com a China 
continental o mais rapidamente possível, 
ao passo que a esmagadora maioria da 
população apoia a manutenção do statu 
quo, pelo menos a curto prazo;
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Alteração 12
Charlie Weimers, Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0265/2021
Charlie Weimers
Relações políticas e cooperação entre a UE e Taiwan
(2021/2041(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea g-A) (nova)

Proposta de recomendação Alteração

g-A) Que sublinhem a importância, 
especialmente à luz das contínuas 
provocações e do reforço militar da 
China, de continuar a realizar progressos 
a todos os níveis da parceria e da 
cooperação entre a UE e Taiwan; que 
salientem, em particular, o papel de proa 
que o Parlamento Europeu pode 
desempenhar na identificação de 
domínios em que é possível aprofundar a 
cooperação, bem como na identificação 
clara e na denúncia de provocações por 
parte da China e na demonstração de 
solidariedade com Taiwan;
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Alteração 13
Charlie Weimers, Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0265/2021
Charlie Weimers
Relações políticas e cooperação entre a UE e Taiwan
(2021/2041(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea d-A) (nova)

Proposta de recomendação Alteração

d-A) Que manifestem profunda 
preocupação com a capacidade da China 
para preparar uma invasão em larga 
escala de Taiwan até 2025; que condenem 
firmemente a violação sem precedentes da 
zona de identificação da defesa aérea de 
Taiwan desde 1 de outubro de 2021 pela 
China, que enviou 150 aviões de combate 
para essa zona, entre os quais caças e 
bombardeiros com capacidade nuclear; 
que exprimam a opinião de que as 
recentes provocações militares da China 
levantam dúvidas em relação às intenções 
a longo prazo da China de encontrar uma 
solução pacífica;

Or. en
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Alteração 14
Charlie Weimers, Anna Fotyga
em nome do Grupo ECR

Relatório A9-0265/2021
Charlie Weimers
Relações políticas e cooperação entre a UE e Taiwan
(2021/2041(INI))

Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea j)

Proposta de recomendação Alteração

j) Que abordem o problema das 
tensões no estreito de Taiwan, a 
necessidade de proteger a democracia do 
país e a questão da sua importância 
enquanto parceiro da UE e potência 
económica regional no contexto da futura 
estratégia da UE para a região do Indo-
Pacífico, atualmente em preparação pelo 
SEAE e pela Comissão; que exortem a UE 
a colaborar estreitamente com outros 
parceiros que partilhem as mesmas ideias, 
através da sua estratégia para a região do 
Indo-Pacífico, em resposta à posição 
assertiva da China na região e para reforçar 
a ordem assente em regras, tendo em conta 
os interesses da UE na região;

j) Que continuem a apoiar a inclusão 
de Taiwan na estratégia da UE para a 
região do Indo-Pacífico; que registem com 
agrado a recente publicação, pela 
Comissão e pelo Alto Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança, da estratégia da 
UE para a cooperação na região do 
Indo-Pacífico, na qual se observa que o 
reforço militar significativo da China 
conduziu ao aumento das tensões nas 
zonas mais sensíveis da região, como os 
mares da China Meridional e Oriental, 
bem como no estreito de Taiwan, e se 
afirma que é essencial para a UE reforçar 
a cooperação com os parceiros regionais 
para garantir a paz, a estabilidade e a 
prosperidade em todo o estreito; que 
exortem a UE a prosseguir a estreita 
colaboração com outros parceiros que 
partilhem as mesmas ideias, através da 
estratégia da UE para a cooperação na 
região do Indo-Pacífico, em resposta à 
posição assertiva da China na região e para 
reforçar a ordem assente em regras, tendo 
em conta os interesses da UE na região;
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