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13. 10. 2021 A9-0265/8

Pozmeňujúci návrh 8
Charlie Weimers, Anna Fotyga
v mene skupiny ECR

Správa A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politické vzťahy a spolupráca medzi EÚ a Taiwanom
(2021/2041(INI))

Návrh odporúčania
Citácia 14 a  (nová)

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na spoločné 
oznámenie Komisie a vysokého 
predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku zo 16. septembra 
2021 o stratégii EÚ pre spoluprácu v 
indicko-tichomorskom regióne 
(JOIN(2021)0024),
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13. 10. 2021 A9-0265/9

Pozmeňujúci návrh 9
Charlie Weimers, Anna Fotyga
v mene skupiny ECR

Správa A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politické vzťahy a spolupráca medzi EÚ a Taiwanom
(2021/2041(INI))

Návrh odporúčania
Odôvodnenie B

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh

B. keďže pokračujúca vojenská 
agresivita Číny voči Taiwanu a činnosti 
vykonávané v šedej zóne, ako aj ostatné 
formy provokácií, ako sú špionážne 
činnosti, kybernetické útoky a lov na 
talenty, sú vážnou hrozbou pre súčasný 
stav medzi Taiwanom a Čínou, ako aj pre 
mier a stabilitu indicko-tichomorského 
regiónu a môže viesť s nebezpečnej 
eskalácii; keďže tento región má pre EÚ 
veľký význam, pretože tam má mnohých 
blízkych partnerov a pretože jeden z jej 
členských štátov, Francúzsko, tam má 
zámorské územia;

B. keďže pokračujúca vojenská 
agresivita Číny voči Taiwanu a činnosti 
vykonávané v šedej zóne, ako aj ostatné 
formy provokácií, ako sú špionážne 
činnosti, kybernetické útoky a lov na 
talenty, sú vážnou hrozbou pre súčasný 
stav medzi Taiwanom a Čínou, ako aj pre 
mier a stabilitu indicko-tichomorského 
regiónu a môže viesť s nebezpečnej 
eskalácii; keďže taiwanský minister 
obrany Čiu Kuo-čeng uviedol, že 
vzhľadom na pokračujúcu značnú 
koncentráciu síl by Čína mohla byť do 
roku 2025 schopná „plošnej“ invázie 
Taiwanu; keďže napätie medzi Čínou a 
Taiwanom je najzávažnejšie za 
posledných 40 rokov, pričom od 1. 
októbra 2021 vyslala Čína do 
identifikačnej zóny protivzdušnej obrany 
Taiwanu 150 vojenských lietadiel vrátane 
stíhacích lietadiel a bombardovacích 
lietadiel s jadrovým potenciálom; keďže 
tento región má pre EÚ veľký význam, 
pretože tam má mnohých blízkych 
partnerov a pretože jeden z jej členských 
štátov, Francúzsko, tam má zámorské 
územia;
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13. 10. 2021 A9-0265/10

Pozmeňujúci návrh 10
Charlie Weimers, Anna Fotyga
v mene skupiny ECR

Správa A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politické vzťahy a spolupráca medzi EÚ a Taiwanom
(2021/2041(INI))

Návrh odporúčania
Odsek 1 písm. c)

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh

c) vyjadrili vážne znepokojenie nad 
pokračujúcou vojenskou agresivitou Číny 
voči Taiwanu a tlakom naň, najmä 
prostredníctvom značných investícií Číny 
do vojenských kapacít, cvičenia útokov a 
častého porušovania taiwanského 
vzdušného priestoru; okrem toho 
poukazovali na poburujúcu čínsku rétoriku, 
ktorá signalizuje zdanlivo protichodný 
zámer usilovať sa o začlenenie Taiwanu do 
totalitného režimu Komunistickej strany 
Číny (CCP), pričom zároveň tvrdí, že sa 
usiluje o pokojný rozvoj vzťahov s 
Taiwanom, a trvali na tom, že akákoľvek 
zmena vzájomných vzťahov sa nesmie 
uskutočniť jednostranne, ani proti vôli 
taiwanských občanov; naliehali na EÚ a 
členské štáty, aby zohrávali aktívnu úlohu 
v spolupráci s podobne zmýšľajúcimi 
medzinárodnými partnermi s cieľom 
usilovať sa o mier a stabilitu v 
Taiwanskom prielive a zachovať 
partnerstvo s demokratickou vládou na 
Taiwane;

c) vyjadrili vážne znepokojenie nad 
pokračujúcou vojenskou agresivitou Číny 
voči Taiwanu a tlakom naň, najmä 
prostredníctvom značných investícií Číny 
do vojenských kapacít, cvičenia útokov a 
častého porušovania taiwanského 
identifikačného pásma protivzdušnej 
obrany; okrem toho poukazovali na 
poburujúcu čínsku rétoriku, ktorá 
signalizuje zdanlivo protichodný zámer 
usilovať sa o začlenenie Taiwanu do 
totalitného režimu Komunistickej strany 
Číny (CCP), pričom zároveň tvrdí, že sa 
usiluje o pokojný rozvoj vzťahov s 
Taiwanom, a trvali na tom, že akákoľvek 
zmena vzájomných vzťahov sa nesmie 
uskutočniť jednostranne, ani proti vôli 
taiwanských občanov; naliehali na EÚ a 
členské štáty, aby zohrávali aktívnu úlohu 
v spolupráci s podobne zmýšľajúcimi 
medzinárodnými partnermi s cieľom 
usilovať sa o mier a stabilitu v 
Taiwanskom prielive a zachovať 
partnerstvo s demokratickou vládou na 
Taiwane;
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13. 10. 2021 A9-0265/11

Pozmeňujúci návrh 11
Charlie Weimers, Anna Fotyga
v mene skupiny ECR

Správa A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politické vzťahy a spolupráca medzi EÚ a Taiwanom
(2021/2041(INI))

Návrh odporúčania
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže 9. októbra 2021 čínsky 
prezident Si Ťin-pching prisľúbil, že bude 
usilovať o „opätovné zjednotenie“ s 
Taiwanom údajnými pokojnými 
prostriedkami, avšak varoval, že 
najväčšou prekážkou tohto procesu je 
„nezávislosť Taiwanu“; keďže tento 
mierumilovný prístup Čína vážne 
spochybňuje agresívnymi vyhláseniami a 
krokmi; keďže podľa prieskumu, ktorý v 
júli 2021 zverejnilo Stredisko národnej 
univerzity Čengči pre volebné štúdie v 
Tchaj-peji, len 1,5 % obyvateľov Taiwanu 
podporuje skoré zjednotenie s 
kontinentálnou Čínou, pričom prevažná 
väčšina podporuje zachovanie súčasného 
stavu aspoň v krátkodobom horizonte;
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13. 10. 2021 A9-0265/12

Pozmeňujúci návrh 12
Charlie Weimers, Anna Fotyga
v mene skupiny ECR

Správa A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politické vzťahy a spolupráca medzi EÚ a Taiwanom
(2021/2041(INI))

Návrh odporúčania
Odsek 1 písm. ga) (nové)

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh

ga) zdôrazňuje význam ďalšieho 
pokroku na všetkých úrovniach 
partnerstva a spolupráce medzi EÚ a 
Taiwanom, najmä vzhľadom na 
pokračujúce provokácie a koncentráciu 
vojenských síl Číny; zdôrazňuje najmä 
vedúcu úlohu, ktorú môže zohrávať 
Európsky parlament, pokiaľ ide 
identifikáciu oblastí ďalšej spolupráce, 
ako aj jasné označenie provokácií Číny, 
poukázania na ne a prejavy solidarity s 
Taiwanom;
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13. 10. 2021 A9-0265/13

Pozmeňujúci návrh 13
Charlie Weimers, Anna Fotyga
v mene skupiny ECR

Správa A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politické vzťahy a spolupráca medzi EÚ a Taiwanom
(2021/2041(INI))

Návrh odporúčania
Odsek 1 písm. da) (nové)

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh

da) vyjadruje vážne znepokojenie nad 
schopnosťou celoplošnej invázie Číny na 
Taiwan do roku 2025; dôrazne odsudzuje 
bezprecedentné porušovanie taiwanskej 
zóny identifikácie leteckej obrany zo 
strany Číny od 1. októbra 2021, ktorého 
súčasťou sú prelety 150 vojenských 
lietadlách vrátane stíhacích lietadiel a 
bombardovacích lietadiel s jadrovým 
potenciálom; vyjadruje názor, že nedávne 
vojenské provokácie zo strany Číny 
spochybňujú jej dlhodobé zámery usilovať 
sa o mierové riešenie;
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13. 10. 2021 A9-0265/14

Pozmeňujúci návrh 14
Charlie Weimers, Anna Fotyga
v mene skupiny ECR

Správa A9-0265/2021
Charlie Weimers
Politické vzťahy a spolupráca medzi EÚ a Taiwanom
(2021/2041(INI))

Návrh odporúčania
Odsek 1 písm. j)

Návrh odporúčania Pozmeňujúci návrh

j) riešili napätie v Taiwanskom 
prielive, potrebu chrániť taiwanskú 
demokraciu a význam Taiwanu ako 
partnera EÚ a regionálnej hospodárskej 
veľmoci v kontexte budúcej indicko-
tichomorskej stratégie EÚ, ktorú v 
súčasnosti pripravuje ESVČ a Komisia; 
naliehali na EÚ, aby úzko spolupracovala s 
inými podobne zmýšľajúcimi partnermi 
prostredníctvom svojej indicko-
tichomorskej stratégie s cieľom riešiť 
asertívnu pozíciu Číny v regióne a posilniť 
poriadok založený na pravidlách vzhľadom 
na vlastné záujmy EÚ v regióne;

j) naďalej podporovali začlenenie 
Taiwanu do indicko-tichomorskej stratégie 
EÚ; s uspokojením vzali na vedomie 
nedávne oznámenie Komisie a vysokého 
predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku o stratégii EÚ pre 
spoluprácu v indicko-tichomorskom 
regióne, v ktorom sa konštatuje, že značná 
koncentrácia vojenských síl Číny viedla k 
zvýšenému napätiu v problémových 
oblastiach regiónu, ako je Juhočínske a 
Východočínske more, ako aj v 
Taiwanskom prielive, a potvrdzuje, že je 
nevyhnutné, aby EÚ posilnila spoluprácu 
s regionálnymi partnermi s cieľom 
zabezpečiť mier, stabilitu a prosperitu v 
celom prielive; naliehali na EÚ, aby 
vzhľadom na vlastné záujmy EÚ v regióne 
prostredníctvom stratégie EÚ pre 
spoluprácu v indicko-tichomorskom 
regióne naďalej úzko spolupracovala s 
ďalšími partnermi podobného zmýšľania s 
cieľom riešiť asertívnu pozíciu Číny v 
regióne a posilniť poriadok založený na 
pravidlách;
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