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ES ir Taivano politiniai santykiai ir bendradarbiavimas 
2021 m. spalio 21 d. Europos Parlamento rekomendacija Komisijos pirmininko 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai dėl ES ir Taivano politinių santykių ir bendradarbiavimo (2021/2041(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į metinius Europos Parlamento pranešimus dėl bendros užsienio ir 
saugumo politikos (BUSP) ir jų skirsnius dėl ES ir Taivano santykių

– atsižvelgdamas į 2015 m. įsteigtą ES ir Taivano dialogo pramonės politikos klausimais 
mechanizmą,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. spalio 9 d. rezoliuciją dėl ES ir Taivano prekybos 
santykių1,

– atsižvelgdamas į Taivano dalyvavimą Europos įmonių tinklo ir Europos klasterių 
bendradarbiavimo platformos veikloje, taip pat dialoge skaitmeninės ekonomikos 
klausimais,

– atsižvelgdamas į 2021 m. gegužės 5 d. Didžiojo septyneto užsienio ir vystymosi reikalų 
ministrų komunikatą, visų pirma į skyrių dėl paramos reikšmingam Taivano 
dalyvavimui Pasaulio sveikatos organizacijos forumuose ir Pasaulio sveikatos 
asamblėjoje,

– atsižvelgdamas į bendradarbiavimo susitarimus dėl kovos su komerciniu sukčiavimu ir į 
tai, kad Taivanas nuo 2017 m. įgyvendina tarptautinius standartus dėl gero mokesčių 
srities valdymo,

– atsižvelgdamas į sėkmingą Taivano bendradarbiavimą ir dalyvavimą Europos Sąjungos 
bendrosiose programose,

– atsižvelgdamas į 2018 m. įsteigtas ES ir Taivano konsultacijas darbo klausimais,

– atsižvelgdamas į tai, kad nuo 2011 m. ES netaiko vizos reikalavimo Taivano pasų 
turėtojams,

1 OL C 181, 2016 5 19, p. 52.



– atsižvelgdamas į ES „Vienos Kinijos“ politiką,

– atsižvelgdamas į 2021 m. balandžio 16 d. bendrą JAV ir Japonijos vadovų pareiškimą,

– atsižvelgdamas į 2021 m. gegužės 21 d. bendrą JAV ir Korėjos Respublikos vadovų 
pareiškimą,

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 10 d. bendrą Komisijos komunikatą „Kova su 
dezinformacija apie COVID-19. Svarbiausia – tikri faktai“ (JOIN(2020)0008),

– atsižvelgdamas į 2021 m. balandžio 16 d. Tarybos išvadas dėl ES strategijos dėl 
bendradarbiavimo Indijos ir Ramiojo vandenynų regione,

– atsižvelgdamas į 2021 m. rugsėjo 16 d. bendrą Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo 
įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai komunikatą dėl ES strategijos dėl 
bendradarbiavimo Indijos ir Ramiojo vandenynų regione (JOIN(2021)0024),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A9-0265/2021),

A. kadangi ES ir Taivanas – panašiai mąstantys partneriai, kurie vadovaujasi bendromis 
laisvės, demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės vertybėmis;

B. kadangi Kinijos prieš Taivaną toliau vykdoma karinė agresija, pilkosios zonos veikla, 
taip pat kitų formų provokaciniai veiksmai, pavyzdžiui, šnipinėjimo veikla, kibernetinės 
atakos, talentingų asmenų viliojimas, kelia didelę grėsmę esamai Taivano ir Kinijos 
santykių padėčiai, taip pat Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono taikai ir stabilumui ir 
gali prisidėti prie pavojingos eskalacijos; kadangi Taivano gynybos ministras Chiu Kuo-
cheng pareiškė, kad, atsižvelgiant į nuolatinę ir didelę karinių pajėgų koncentraciją, 
Kinija galėtų iki 2025 m. įvykdyti visapusišką įsiveržimą į Taivaną; kadangi įtampa tarp 
Kinijos ir Taivano yra didžiausia per 40 metų, o Kinija nuo 2021 m. spalio 1 d. į 
Taivano oro gynybos identifikavimo zoną yra išsiuntusi 150 karinių lėktuvų, įskaitant 
reaktyvinius naikintuvus ir bombonešius, galinčius nešti branduolinį ginklą; kadangi šis 
regionas yra labai svarbus ES tiek dėl to, kad jame yra daug jos artimų partnerių, tiek 
dėl to, kad viena iš jos valstybių narių, Prancūzija, jame turi užjūrio teritorijas;

C. kadangi 2016 m. ES įsipareigojo panaudoti visus turimus būdus remti iniciatyvas, 
kuriomis siekiama skatinti dialogą, bendradarbiavimą ir pasitikėjimo stiprinimą tarp 
abiejų Taivano sąsiaurio pusių; kadangi šie siekiai iki šiol nebuvo įgyvendinti;

D. kadangi 2021 m. spalio 9 d. Kinijos prezidentas Xi Jinping įsipareigojo siekti 
„susivienijimo“ su Taivanu tariamai taikiomis priemonėmis, tačiau įspėjo, kad 
didžiausia kliūtis tai daryti yra „Taivano nepriklausomybės“ jėgos; kadangi dėl Kinijos 
karingų pareiškimų ir veiksmų kyla rimtų abejonių dėl tokio taikaus požiūrio; kadangi, 
remiantis 2021 m. liepos mėn. Nacionalinio Chengchi universiteto rinkimų studijų 
centro Taipėjuje paskelbta apklausa, tik 1,5 proc. Taivano gyventojų pritaria kuo 
greitesniam susijungimui su žemynine Kinija, o didžioji dauguma pritaria tam, kad būtų 
išlaikyta dabartinė padėtis bent jau trumpuoju laikotarpiu;

E. kadangi Taivano pastangos sustabdyti koronaviruso plitimą pasirodė esančios vienos 
veiksmingiausių pasaulyje; kadangi Taivano pastangos įvairiais frontais aktyviai 
prisidėti prie tarptautinės bendruomenės gerovės pandemijos laikotarpiu, įskaitant 



įvairius tarptautinius tyrimus, yra akivaizdus Taivano kaip valstybės partnerės veiksmų 
pavyzdys ir įrodymas, kad su juo turėtų būti elgiamasi kaip su valstybe partnere; 
kadangi tai rodo, kad Taivanas turi pajėgumus taip pat vertingai prisidėti prie 
tarptautinės bendruomenės sprendžiant daugelį kitų mūsų laikų problemų; kadangi 
pastaruoju metu padidėjęs užsikrėtimų COVID-19 skaičius, vakcinų trūkumas ir Kinijos 
kišimasis į Taivano pastangas jas įsigyti tiesiogiai kelia rimtą susirūpinimą;

F. kadangi ES toliau išlika didžiausiu tiesioginių užsienio investicijų Taivane šaltiniu: jų 
bendra vertė iki 2019 m. siekė 48 mlrd. EUR ir sudarė 31 proc. Taivano tiesioginių 
užsienio investicijų šalyje; kadangi yra daug galimybių padidinti Taivano tiesiogines 
užsienio investicijas ES; kadangi Taivanas dominuoja puslaidininkių gamybos rinkose, 
nes jo gamintojai pagamina apie 50 proc. puslaidininkių produkcijos pasaulyje;

G. kadangi Taivanas dėl savo vietos, ypatingai svarbaus vaidmens pasaulinėse aukštųjų 
technologijų tiekimo grandinėse ir dėl demokratinio gyvenimo būdo yra strategiškai 
svarbus Europos demokratijoms;

H. kadangi bendra ES ir Taivano dvišalės prekybos suma 2019 m. siekė 51 mlrd. EUR, o 
Taivanas yra 5-as pagal dydį ES prekybos partneris Azijoje ir jos 15-as pagal dydį 
prekybos partneris pasaulyje;

1. rekomenduoja Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui 
užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Tarybai ir Komisijai:

a) glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis siekiant sustiprinti ES ir 
Taivano politinius santykius ir siekti visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės 
vadovaujantis ES „Vienos Kinijos“ politika; laikyti Taivaną pagrindiniu partneriu 
ir demokratiniu sąjungininku Indijos ir Ramiojo vandenyno regione vien dėl to, 
kad tai yra tvirta demokratija ir technologiškai pažangi ekonomika, kuri galėtų 
padėti išlaikyti taisyklėmis grindžiamą tvarką didėjant didžiųjų valstybių 
varžytuvių keliamai įtampai;

b) skubiai pradėti rengti dvišalio investicijų susitarimo (DIS) su Taivanu poveikio 
vertinimą ruošiantis deryboms dėl glaudesnių dvišalių ekonominių ryšių, nes dėl 
tokio DIS Europos investuotojai ir Taivano gamintojai palengvintų „savo turinio“ 
reikalavimus; atsižvelgdamas į regioninę dinamiką, primena, kokie svarbūs yra 
ES ir Taivano prekybos ir ekonominiai santykiai, įskaitant klausimus, susijusius 
su daugiašališkumu ir PPO, technologijomis ir visuomenės sveikata, taip pat koks 
būtinas bendradarbiavimas ypatingos svarbos išteklių, tokių kaip puslaidininkiai, 
srityje; ragina Taivaną didinti investicijas ES ir pažymi, kad Taivanas yra 
visateisė PPO narė;

c) reiškia didelį susirūpinimą dėl besitęsiančio Kinijos agresyvumo Taivano 
atžvilgiu ir jam daromo spaudimo, visų pirma dėl didelių Kinijos investicijų į 
karinius pajėgumus, užpuolimo pratybų ir dažnų Taivano oro gynybos 
identifikavimo zonos pažeidimų; ragina Kiniją nedelsiant nutraukti nuolatinius 
įsibrovimus į Taivano oro gynybos identifikavimo zoną, visų pirma dėl to, kad 
2021 m. spalio 1–4 d. užregistruota apie 150 orlaivių įsibrovimų, įskaitant 
reaktyvinių naikintuvų įsibrovimus; ir toliau kritikuoja kurstančią Kinijos retoriką, 
rodančią jos iš pažiūros prieštaringą ketinimą integruoti Taivaną į totalitarinį 
Kinijos komunistų partijos režimą, tuo pat metu tvirtinant, kad ji sieks toliau 
taikiai plėtoti santykius su Taivanu, ir primygtinai reikalauja, kad jokie tarpusavio 



santykių pokyčiai nebūtų daromi vienašališkai ar prieš Taivano piliečių valią; 
primygtinai raginti ES ir valstybes nares imtis aktyvaus vaidmens 
bendradarbiaujant su panašiai mąstančiais tarptautiniais partneriais siekiant 
išsaugoti taiką ir stabilumą abipus Taivano sąsiaurio ir užmegzti partnerystes su 
Taivano demokratine vyriausybe;

d) reikšti rimtą susirūpinimą dėl padėties Rytų ir Pietų Kinijos jūrose ir griežtai 
nepritarti bet kokiems vienašališkiems bandymams pakeisti esamą santykių padėtį 
ir padidinti įtampą; pakartoti, kad svarbu gerbti tarptautinę teisę, visų pirma JT 
jūrų teisės konvenciją (UNCLOS) su nuostatomis dėl pareigos spręsti ginčus 
taikiomis priemonėmis, taip pat išsaugoti laivybos ir skrydžio laisves;

e) reiškia didelį susirūpinimą dėl Kinijos pajėgumų iki 2025 m. įvykdyti visapusišką 
įsiveržimą į Taivaną; griežtai smerkia nuo 2021 m. spalio 1 d. Kinijos vykdomą 
precedento neturintį Taivano oro gynybos identifikavimo zonos pažeidinėjimą, 
susijusį su 150 karo lėktuvų įskridimu, įskaitant reaktyvinius naikintuvus ir 
bombonešius, galinčius nešti branduolinį ginklą; išreiškia nuomonę, kad dėl 
pastarojo meto Kinijos karinių provokacijų kyla abejonių dėl Kinijos ilgalaikių 
ketinimų siekti taikaus sprendimo;

f) priminti, kad išlaikyti taiką ir stabilumą Indijos ir Ramiojo vandenynų regione yra 
pagrindinis ES ir jos valstybių narių interesas; pabrėžti, kad karinis konfliktas 
Taivano sąsiauryje ne tik sukeltų didelių ekonominių sutrikimų, galinčių paveikti 
Europos interesus, bet ir rimtai pakenktų taisyklėmis grindžiamai tvarkai regione, 
taip pat demokratiniam valdymui, kurio pagrindas yra žmogaus teisės, 
demokratija ir teisinės valstybės principas;

g) turėti omenyje, kad ES labai vertina saugumą Taivano sąsiauryje ir kad esama 
tiesioginio ryšio tarp Europos klestėjimo ir Azijos saugumo, todėl konflikto 
pasekmės Europai būtų gerokai platesnės nei vien ekonomikos sričiai; pareikšti, 
kad Kinijos veiksmai prieš Taivaną ir Pietų Kinijos jūroje turės pasekmių ES ir 
Kinijos santykiams;

h) reikšti susirūpinimą dėl Kinijos teisės aktų, susijusių su Taivanu, ir atkreipti 
dėmesį į tai, kad dėl Honkongo Nacionalinio saugumo įstatymo 2005 m. kovos su 
paveldėjimu įstatymo reikalavimas suteikti Taivanui aukšto lygio autonomiją 
susivienijimo atveju tapo visiškai nepatikimas;

i) pabrėžia tolesnės pažangos visais ES ir Taivano partnerystės ir bendradarbiavimo 
lygmenimis svarbą, ypač atsižvelgiant į nuolatines Kinijos provokacijas ir karinių 
pajėgų telkimą; visų pirma pabrėžia Europos Parlamentas vadovaujamą vaidmenį, 
kurį jis gali atlikti nustatant tolesnio bendradarbiavimo sritis, taip pat aiškiai 
nustatant ir demaskuojant Kinijos provokacijas ir parodant solidarumą su 
Taivanu;

j) tvirtai propaguoti reikšmingą Taivano dalyvavimą tarptautinių organų, įskaitant 
Pasaulio sveikatos organizaciją, Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją 
(ICAO), Tarptautinę kriminalinės policijos organizaciją (Interpolą) ir JT bendrąją 
klimato kaitos konvenciją (UNFCCC), susitikimuose, mechanizmuose ir veikloje; 
primygtinai raginti valstybes nares ir ES institucijas remti tarptautines iniciatyvas, 
kuriomis Taivanas raginamas dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje; dar 
kartą palankiai vertinti aktyvų Taivano bendradarbiavimą su tarptautine 



bendruomene, kai reikėjo šviestis apie COVID-19 pandemiją ir rasti geriausių 
būdų jai spręsti, ir pabrėžti, jog šis atvejis įrodė, kad Taivano indėlis į PSO 
sukurtų papildomą vertę visų jos narių piliečių sveikatai ir gerovei;

k) raginti intensyvinti ES ir Taivano ekonominį, mokslinį, kultūrinį, politinį ir 
žmonių tarpusavio keitimąsi nuomonėmis, taip pat susitikimus ir 
bendradarbiavimą, ir keitimąsi nuomonėmis dalyvaujant valstybių narių 
atstovams, įskaitant pačiu aukščiausiu lygiu, siekiant visapusiškai atspindėti 
dinamišką, daugialypį ir glaudų ES ir Taivano – panašiai mąstančių partnerių – 
bendradarbiavimą; smerkti Kinijos Liaudies Respublikos grasinimus dėl 
represalijų ir spaudimo Čekijos Senato pirmininkui Miloš Vystrčil dėl jo vizito 
Taivane 2020 m. rugpjūčio mėn. ir pažymėti, kad Čekija ir bet kuri kita suvereni 
šalis turi teisę vystyti ekonominį ir kultūrinį bendradarbiavimą su Taivanu;

l) toliau remti Taivano įtraukimą į ES Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono 
strategiją; teigiamai vertinti tai, kad Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis 
užsienio reikalams ir saugumo politikai neseniai paskelbė ES strategiją dėl 
bendradarbiavimo Indijos ir Ramiojo vandenynų regione, kurioje pažymima, kad 
dėl didelio Kinijos karinio sutelkimo padidėjo įtampa regiono karštuosiuose 
taškuose, pvz., Pietų ir Rytų Kinijos jūrose, taip pat Taivano sąsiauryje, ir 
patvirtina, kad ES labai svarbu stiprinti bendradarbiavimą su regioniniais 
partneriais siekiant užtikrinti taiką, stabilumą ir gerovę abipus Taivano sąsiaurio; 
primygtinai raginti ES toliau glaudžiai bendradarbiauti su kitais panašiai 
mąstančiais partneriais įgyvendinant ES strategiją dėl bendradarbiavimo Indijos ir 
Ramiojo vandenynų regione siekiant spręsti atkaklios Kinijos laikysenos regione 
klausimą ir stiprinti taisyklėmis grindžiamą tvarką, atsižvelgiant į pačios ES 
interesus regione;

m) toliau priimti iniciatyvas, kuriomis būtų stiprinami dvišaliai ekonominiai santykiai 
ir žmonių tarpusavio ryšiai, ypač jaunimo, be kita ko, akademinės bendruomenės, 
pilietinės visuomenės, sporto, kultūros ir švietimo srityje, taip pat miestų bei 
regionų partnerystės; palankiai vertinti dabartines Europos ir Taivano miestų 
partnerystes ir skatinti miestų diplomatiją kaip priemonę padėti Taivanui 
dalyvauti tarptautinėse iniciatyvose, kuri leistų Taivanui apeiti Kinijos bandymus 
dar labiau padidinti jo diplomatinę izoliaciją;

n) skatinti Europos ir Taivano bendradarbiavimą žiniasklaidos sektoriuje, siekiant 
įvairinti žiniasklaidos kinų kalba aplinką ES ir suteikti alternatyvą Kinijos 
kontroliuojamoms žiniasklaidos priemonėms;

o) skatinti ES ir valstybes nares padėti didinti informuotumą Europoje apie padėtį 
Taivano sąsiauryje, taip pat apie Taivano ir Kinijos santykių sudėtingumą, kuriant 
ir finansuojant specialias programas ir mokslinius tyrimus, skirtus visai 
visuomenei; pabrėžti, kad svarbu investuoti į įtraukias diskusijas valstybėse 
narėse, paaiškinant Europos visuomenei autoritarizmo stiprėjimo Indijos ir 
Ramiojo vandenyno regione riziką, pasireiškiančią Kinijos kategoriška pozicija ir 
jos pastangomis pakenkti demokratijai, ypač Taivane, ir pasekmes, kurios kiltų 
demokratijoms visame pasaulyje, palikus tokias grėsmes be atsako;

p) skatinti dialogą ir bendradarbiavimą su Taivanu visuose pramonės sektoriuose ir 
tiekimo grandinėse, visų pirma besivystančios ir strateginės svarbos pramonės 
srityse, pvz., elektroninių transporto priemonių, robotikos ir išmaniosios gamybos, 



taip pat puslaidininkių technologijų srityje;

q) remti tolesnį iniciatyvų, kuriomis ES suteikiama galimybė užmegzti partnerystės 
ryšius su Taivanu IRT, biotechnologijų, sveikatos ir saugumo srityse, stiprinimą ir 
dirbti siekiant konkretaus bendradarbiavimo ir iniciatyvų tarp ES sujungiamumo 
strategijos ir Taivano naujosios Pietų politikos; tvirtai remti intensyvesnę abiejų 
pusių partnerystę puslaidininkių srityje;

r) pripažinti Taivano pagrindinį vaidmenį strateginiuose pramonės sektoriuose, 
tokiuose kaip penktos kartos ryšių infrastruktūra (5G), nes Taivane yra didžiausia 
pasaulyje liejykla ir ši valstybė yra pagrindinė puslaidininkių gamintoja; pabrėžti, 
kad ateityje mikroschemos bus nepaprastai svarbios formuojant pasaulinę tvarką, 
o tas, kas kontroliuos mikroschemų projektavimą ir gamybą, bus lyderis nustatant 
XXI a. kursą; priminti, kad sutrikimai pasaulinėje tiekimo grandinėje, kuriuos 
sukėlė pandemija, Taivane tapo pagrindine technologijų kūrimo paskata ir taip pat 
privertė ES suprasti savo pažeidžiamumą, atkreipiant dėmesį į tai, kad reikia 
skubiai apsvarstyti, kaip sumažinti jos priklausomybę nuo išorės veikėjų; todėl 
raginti glaudžiau bendradarbiauti su Taivanu, kad būtų remiama ES darbotvarkė, 
susijusi su jos žaliąja ir skaitmenine pertvarka, taip pat ES pastangos įvairinti 
vertės ir tiekimo grandines, nes dėl pandemijos padidėjo abiejų poreikis, ir buvo 
pabrėžtas didesnių investicijų ir politinės paramos poreikis, visų pirma strateginės 
svarbos vertės grandinėse, tokiose kaip mikroelektronika, autonominis 
vairavimas, dirbtinis intelektas (DI), o tai yra sritys, kuriose Taivanan atlieka 
pagrindinį vaidmenį;

s) palankiai vertinti 2020 m. rugsėjo mėn. Taivane surengtą pirmąjį Europos 
investicijų forumą ir skatinti daugiau dvišalių investicijų į abi puses; primygtinai 
raginti didinti tokias investicijas, visų pirma pramonės šakose, kuriose pirmauja 
Taivanas, būtent nepaprastai svarbių technologijų, įskaitant puslaidininkius, 
kurios padėtų paremti ES pastangas stiprinti jos pačios pajėgumus 
mikroelektronikos srityje; pažymėti, kad po 2020 m. Taivano ir ES dialogo dėl 
skaitmeninės ekonomikos ES ir Taivanas turėtų toliau remtis savo diskusijomis 
mokslinių tyrimų ir technologijų bendradarbiavimo, blokų grandinės, dirbtinio 
intelekto, kibernetinio saugumo sertifikavimo, duomenų ekonomikos ir 
skaitmeninio junglumo srityse tam, kad galėtų atpažinti būsimą sinergiją, plėsti 
keitimąsi skaitmeninės ekonomikos plėtros politika ir užmegzti glaudesnę 
partnerystę;

t) palankiai vertinti Taivano savanoriškus įsipareigojimus prisidėti prie kovos su 
visuotiniu atšilimu ir taip prisidėti prie Paryžiaus klimato susitarimo tikslų 
įgyvendinimo;

u) raginti ES ir valstybes nares stiprinti bendradarbiavimą su Taivanu kovojant su 
piktavališkų trečiųjų šalių dezinformacija, be kita ko, dalijantis geriausios 
praktikos pavyzdžiais, naudojant bendrus požiūrius į žiniasklaidos laisvės ir 
žurnalistikos puoselėjimą, stiprinti bendradarbiavimą kibernetinio saugumo ir 
kibernetinių grėsmių srityje, didinant piliečių informuotumą ir gerinant bendrą 
gyventojų skaitmeninį raštingumą siekiant sustiprinti mūsų demokratinių sistemų 
atsparumą; remia intensyvesnį atitinkamų Europos ir Taivano ekspertų grupių 
bendradarbiavimą šioje srityje;

v) apsvarstyti galimybes mokytis iš Taivano patirties kovojant su iš žemyninės dalies 



sklindančia dezinformacija, nukreipta į Taivano žiniasklaidos nepriklausomybę, 
naudojant socialinės žiniasklaidos platformas, infiltruojant Taivano televiziją ir 
spausdintinę žiniasklaidą, siekiant paveikti viešąją nuomonę tam, kad būtų 
pakenkta rinkimams Taivane; palankiai vertinti tai, kad Taivanas gebėjimą 
naudotis žiniasklaidos priemonėmis laiko naudinga ir nepaprastai svarbia 
priemone mokyti žmones atpažinti dezinformaciją, ir todėl gebėjimą naudotis 
žiniasklaidos priemonėmis įtraukė į mokyklos mokymo programą;

w) pabrėžti, kad Taivano pastangų kovoti su dezinformacija ir melagingomis 
naujienomis nauda yra ne tik Taivanui, daranti įtaką ne tik jo salos visuomenei, 
bet ir kiniškai kalbančiai bendruomenei Honkonge ir kitose Pietryčių Azijos 
šalyse;

x) smerkti Kinijos bandymus diskredituoti Taivano vyriausybės kovos su pandemija 
būdus; palankiai vertinti veiksmingą Taivano principą „iš apačios į viršų“, kurį 
taiko valstybės piliečiai, siekdami tikrinti naujienas ir informaciją naudojant 
technologijas, tokias kaip DI, siekiant padidinti pastangas ir leisti faktų 
tikrintojams nustatyti žalingiausius teiginius, sklindančius socialinės žiniasklaidos 
platformose, ir taip sustabdyti jų plitimą;

y) priminti, kad grėsmė, kurią Taivanas patiria Kinijai vykdant dezinformacijos 
operacijas, yra didesnės problemos, su kuria susiduria demokratinės valstybės 
visame pasaulyje laikais, kai ryšių technologijos yra pagrindinės geopolitinės 
konkurencijos dėl pasaulinės lyderystės priemonės, dalis; priminti, kad Kinija, 
kartu su kitomis nedemokratinėmis šalimis, tebėra svarbi grėsmė demokratijoms 
Europoje, vykdanti dezinformacijos kampanijas; ši grėsmė labai padidėjo 
prasidėjus pandemijai, kaip pažymėta 2020 m. birželio mėn. EIVT ataskaitoje; 
pažymėti, kad bendradarbiavimas kovojant su dezinformacija yra naudingas ir ES, 
ir Taivanui;

z) toliau skatinti dabartinį ES ir Taivano bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje pagal bendrąją programą „Europos horizontas“ (2021–2027 m.); 
primygtinai raginti, kad ateityje programoje „Europos horizontas“ dalyvautų 
daugiau taivaniečių tyrėjų;

aa) toliau skatinti turizmą ir jaunimo mainus su Taivanu įgyvendinant tokias 
iniciatyvas, kaip darbo atostogos arba programos „Erasmus“ arba Taivano ir 
Europos sujungiamumo stipendija, ir išnagrinėti bendradarbiavimo galimybes 
aukštojo mokslo ir kitose srityse, siekiant stiprinti Kinijos ir Taivano žinias apie 
Europą ir prisidėti prie geresnio supratimo apie Europą Taivane;

ab) skatinti ES ir jos valstybes nares stiprinti bendradarbiavimą su Taivanu 
įgyvendinant pasaulinę bendradarbiavimo ir mokymo sistemą – regioninio 
bendradarbiavimo platformą, teikiančią gebėjimų stiprinimo ir mokymo 
programas trečiosioms šalims visame pasaulyje;

ac) pakeisti Europos ekonomikos ir prekybos biuro Taivane pavadinimą ir jį vadinti 
Europos Sąjungos biuru Taivane, kad būtų atspindėtas platus mūsų ryšių mastas;

ad) palankiai vertina planus Lietuvoje įsteigti Taivano atstovybę; pasmerkti Kinijos 
vyriausybės reakciją dėl ekonominių sankcijų taikymo Lietuvai; pareikšti savo 
paramą ir solidarumą su Lietuva šiuo klausimu, imtis atitinkamų priemonių ir 



paraginti Tarybą daryti tą patį;

ae) palankiai vertinti Taivaną kaip puikų partnerį propaguojant žmogaus teises ir 
religijos laisvę Indijos ir Ramiojo vandenyno regione; pripažinti, kad Taivanas 
pasirodė pavyzdžiu regione, pasižymint pagarba pagrindinėms laisvėms, tiek 
ekonominėms, tiek socialinėms, taip pat politinėms ir kultūrinėms teisėms, 
įskaitant pažangą LGBTQI teisių srityje ir čiabuvių teisių srityje; prašyti ES 
specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais ir ES specialiojo pasiuntinio 
religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų klausimais dalyvauti 
tarptautiniuose žmogaus teisių kongresuose Taivane ir imtis konkrečių veiksmų 
siekiant bendradarbiauti su Taivanu propaguojant žmogaus teises, socialines teises 
ir religijos laisvę, skaitmeninę ekonomiką ir tvarų besivystančių šalių augimą 
Indijos ir Ramiojo vandenyno regione;

af) stiprinti bendradarbiavimą su Taivanu siekiant keistis geriausia patirtimi kovojant 
su COVID-19 pandemija, pradėti iniciatyvas, kuriomis būtų palengvintas vakcinų 
pirkimas, ir toliau plėsti ES bendradarbiavimą su Taivanu sveikatos ir 
užkrečiamųjų ligų kontrolės srityje; pagirti Taivano vyriausybę ir jo žmones už 
gana sėkmingą pandemijos suvaldymą šalies viduje ir už dosnumą teikiant 
pagalbą kitoms šalims; priminti, kad veiksmingas Taivano atsakas buvo pagrįstas 
skaidrumu ir atvirumu bei technologijų naudojimu bendradarbiaujant su 
visuomene – tai visuomenės pasitikėjimu grindžiamas požiūris;

ag) teigiamai įvertinti Taivano solidarumo su ES veiksmus – tai, kad pačiais 
pirmaisiais pandemijos mėnesiais kelioms valstybėms narėms buvo padovanota 
daugiau kaip 7 mln. medicininių kaukių, taip pat penkios kaukių gamybos linijos 
Čekijai; raginti, kad šis solidarumas būtų abipusiškas;

ah) toliau skatinti valstybes nares ir Taivaną keisti žvalgybos informacija ir bendrai 
kovoti su tarpvalstybiniais nusikaltimais;

ai) pripažinti, kad JAV ir Japonija pirmą kartą pabrėžė taikos ir stabilumo Taivano 
sąsiauryje svarbą neseniai įvykusiame dvišalio aukščiausiojo lygio susitikimo 
bendrame pareiškime, po kurio gegužės mėn. pradžioje G 7 susitikime pateikė 
panašų pareiškimą; primygtinai raginti ES bendradarbiauti su kitais panašiai 
mąstančiais partneriais, tokiais kaip Australija, Naujoji Zelandija, Indija, Japonija, 
Pietų Korėja ir Jungtinės Valstijos, ir apsvarstyti galimybę pakviesti Taivaną 
dalyvauti esamose nepaprastai svarbių pramonės sričių platformose ir darbo 
grupėse su savo partneriais;

aj) raginti valstybes nares, kurios dar nesudarė susitarimo dėl dvigubo 
apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos arba susitarimo dėl 
keitimosi informacija mokesčių klausimais su Taivanu, nedelsiant pradėti derybas 
dėl tokių susitarimų;

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai, Komisijai, Komisijos 
pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir 
saugumo politikai ir Taivano vyriausybei.


