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Parlamentul European,

– având în vedere rapoartele anuale ale Parlamentului European privind PESC și 
secțiunile referitoare la relațiile dintre UE și Taiwan,

– având în vedere Mecanismul de dialog UE-Taiwan privind politica industrială (IPD), 
creat în 2015,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 octombrie 2013 referitoare la relațiile comerciale 
dintre UE și Taiwan1,

– având în vedere participarea Taiwanului la Rețeaua întreprinderilor europene, la 
Platforma europeană de cooperare a clusterelor și la dialogul privind economia digitală,

– având în vedere comunicatul din 5 mai 2021 al miniștrilor afacerilor externe și ai 
dezvoltării din statele G7, în special secțiunea privind sprijinul pentru participarea 
semnificativă a Taiwanului la forurile Organizației Mondiale a Sănătății și la Adunarea 
Mondială a Sănătății,

– având în vedere acordurile de cooperare pentru combaterea fraudei comerciale și 
punerea în aplicare de către Taiwan, începând cu 2017, a standardelor internaționale de 
bună guvernanță fiscală,

– având în vedere cooperarea și participarea cu succes a Taiwanului la programele-cadru 
ale Uniunii Europene (PCUE),

– având în vedere Consultarea UE-Taiwan privind munca, instituită în 2018,

– având în vedere exonerarea de obligația de a deține viză UE pentru titularii de 
pașapoarte taiwaneze începând din 2011,

1 JO C 181, 19.5.2016, p. 52.



– având în vedere politica „o singură Chină” a UE,

– având în vedere declarația comună a liderilor SUA și ai Japoniei din 16 aprilie 2021,

– având în vedere declarația comună a liderilor SUA și ai Republicii Coreea din 21 mai 
2021,

– având în vedere comunicarea comună a Comisiei din 10 iunie 2020 intitulată 
„Combaterea dezinformării în legătură cu COVID-19 – Asigurarea unei informări 
corecte” (JOIN(2020)0008),

– având în vedere concluziile Consiliului din 16 aprilie 2021 privind Strategia UE pentru 
cooperare în regiunea indo-pacifică,

– având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate din 16 septembrie 2021 privind Strategia 
UE pentru cooperare în regiunea indo-pacifică (JOIN(2021)0024),

– având în vedere articolul 118 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A9-0265/2021),

A. întrucât UE și Taiwanul sunt parteneri care împărtășesc aceeași viziune și valori 
comune precum libertatea, democrația, drepturile omului și statul de drept;

B. întrucât agresivitatea militară continuă și activitățile la limita legalității, precum și alte 
forme de provocare cum ar fi spionajul, atacurile informatice și vânătoarea de talente ale 
Chinei față de Taiwan amenință serios statu-quo-ul dintre Taiwan și China, precum și 
pacea și stabilitatea regiunii indo-pacifice și pot duce la o escaladare periculoasă; 
întrucât ministrul apărării din Taiwan, Chiu Kuo-cheng, a declarat că, având în vedere 
acumularea continuă și semnificativă, China ar putea fi capabilă să lanseze o invazie 
„masivă” a Taiwanului până în 2025; întrucât tensiunile dintre China și Taiwan sunt la 
nivelul cel mai ridicat din ultimii 40 de ani, China trimițând, începând cu 1 octombrie 
2021, 150 de avioane militare, inclusiv avioane de vânătoare și bombardiere nucleare, în 
zona de identificare a apărării aeriene a Taiwanului; întrucât această regiune este de 
mare importanță pentru UE atât deoarece acolo are parteneri apropiați, cât și deoarece 
unul dintre statele sale membre are teritorii de peste mări în această zonă;

C. întrucât în 2016 UE s-a angajat să folosească toate canalele pe care le are la dispoziție 
pentru a încuraja inițiativele care urmăresc să promoveze dialogul, cooperarea și 
consolidarea încrederii de o parte și de alta a Strâmtorii Taiwanului; întrucât această 
aspirație nu s-a realizat până în prezent;

D. întrucât la 9 octombrie 2021 președintele chinez Xi Jinping s-a angajat să continue 
„reunificarea” cu Taiwanul prin mijloace pretins pașnice, însă a avertizat că cel mai 
mare obstacol în calea acesteia este „independența Taiwanului”; întrucât declarațiile și 
acțiunile belicoase ale Chinei fac să planeze serioase dubii asupra acestei abordări 
pașnice; întrucât, potrivit unui sondaj publicat de Centrul de studii electorale al 
Universității Naționale Chengchi din Taipei în iulie 2021, doar 1,5 % din populația 
taiwaneză sprijină unificarea cu China continentală cât mai curând posibil, iar o 
majoritate covârșitoare sprijină menținerea statu-quo-ului, cel puțin pe termen scurt;

E. întrucât eforturile Taiwanului de a limita răspândirea coronavirusului s-au dovedit 



printre cele mai eficace din lume; întrucât eforturile Taiwanului de a contribui activ pe 
diferite fronturi la binele comunității internaționale în perioada pandemiei, inclusiv prin 
realizarea unui mare număr de studii internaționale, sunt un exemplu concret că 
Taiwanul se comportă ca partener și un motiv pentru care ar trebui tratat ca atare; 
întrucât aceasta arată că Taiwanul are capacitatea de a oferi comunității internaționale 
contribuții la fel de valoroase pentru a face față multor alte provocări ale vremurilor 
noastre; întrucât recenta creștere bruscă a cazurilor de infectare cu COVID, lipsa 
vaccinurilor și intervenția Chinei în eforturile Taiwanului de a le achiziționa direct 
reprezintă motive serioase de îngrijorare;

F. întrucât UE rămâne cea mai mare sursă de investiții străine directe (ISD) pentru Taiwan, 
cu o valoare cumulată de 48 de miliarde EUR până în 2019, ceea ce reprezintă 31 % din 
investițiile străine directe în Taiwan; întrucât există un potențial considerabil de creștere 
a investițiilor străine directe ale Taiwanului în UE; întrucât Taiwanul domină piețele de 
producție a semiconductorilor, producătorii lui fabricând aproximativ 50 % din 
producția mondială de semiconductori;

G. întrucât poziția Taiwanului, rolul său esențial în lanțurile mondiale de aprovizionare din 
domeniul înaltei tehnologii și viața sa democratică fac ca acesta să aibă o importanță 
strategică pentru democrațiile europene;

H. întrucât valoarea totală a schimburilor comerciale bilaterale dintre UE și Taiwan a ajuns 
la 51 de miliarde EUR în 2019, Taiwanul fiind cel de al cincilea partener comercial al 
UE în Asia și cel de al 15-lea partener al său al nivel mondial,

1. recomandă Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și Comisiei:

(a) să colaboreze îndeaproape cu statele membre pentru a contribui la intensificarea 
relațiilor politice dintre UE și Taiwan și pentru a urmări un parteneriat larg și mai 
amplu, respectând orientările politicii „o singură Chină”; să considere Taiwanul 
un partener-cheie și un aliat democratic în regiunea indo-pacifică în calitate de 
democrație solidă, cu o economie avansată din punct de vedere tehnologic, care ar 
putea contribui la menținerea unei ordini guvernate de norme în contextul 
intensificării rivalității dintre marile puteri;

(b) să înceapă urgent o evaluare a impactului, o consultare publică și un studiu 
preliminar privind un acord bilateral de investiții (ABI) împreună cu autoritățile 
taiwaneze în vederea pregătirii negocierilor pentru aprofundarea legăturilor 
economice bilaterale; întrucât un astfel de acord ar duce la relaxarea cerințelor 
privind „conținutul propriu’ din partea investitorilor și producătorilor europeni în 
Taiwan; să reamintească, în contextul dinamicilor regionale, importanța relațiilor 
comerciale și economice dintre UE și Taiwan, inclusiv în ceea ce privește 
aspectele legate de multilateralism și de OMC, de tehnologie și de sănătate 
publică, precum și a cooperării esențiale în materie de aprovizionare cu bunuri 
esențiale, cum ar fi semiconductorii; să încurajeze Taiwanul să își sporească 
investițiile în UE și să sublinieze că Taiwanul este membru cu drepturi depline al 
OMC;

(c) să își exprime profunda îngrijorare cu privire la agresivitatea militară continuă a 
Chinei și la exercitarea de presiuni de către aceasta asupra Taiwanului, mai ales 
prin investițiile considerabile ale Chinei în capabilități militare, prin desfășurarea 



de exerciții de atac și prin încălcările frecvente ale zonei de identificare a apărării 
aeriene a Taiwanului; să invite China să oprească imediat actualele sale incursiuni 
în zona de identificare a apărării aeriene a Taiwanului, în special având în vedere 
că, între 1 și 4 octombrie 2021, au fost înregistrate aproximativ 150 de incursiuni 
ale unor aeronave, inclusiv ale unor avioane de vânătoare; să denunțe, în plus, 
retorica provocatoare a Chinei, care semnalează intenția aparent contradictorie a 
acesteia de a dori să includă Taiwanul în regimul totalitar al Partidului Comunist 
Chinez (PCC) și, în același timp, de a susține o dezvoltare pașnică a relațiilor cu 
Taiwanul, și să insiste asupra faptului că orice modificare a relațiilor dintre China 
și Taiwan nu trebuie să fie făcută unilateral și nici împotriva voinței cetățenilor 
taiwanezi; să solicite insistent UE și statelor membre să își asume un rol activ în 
colaborarea cu parteneri internaționali care au aceeași viziune pentru a urmări 
pacea și stabilitatea în Strâmtoarea Taiwanului și pentru stabili un parteneriat cu 
guvernul democratic al Taiwanului;

(d) să își exprime profundele îngrijorări față de situația din Marea Chinei de Est și din 
Marea Chinei de Sud și să se opună ferm oricăror încercări unilaterale de 
schimbare a statu-quoului și de creștere a tensiunilor; să reamintească că este 
important să se respecte dreptul internațional, în special Convenția Națiunilor 
Unite asupra dreptului mării (UNCLOS) și dispozițiile sale privind obligația de a 
soluționa conflictele prin mijloace pașnice, precum și să se mențină libertatea de 
navigație și de survolare;

(e) să își exprime profunda îngrijorare în legătură cu capacitatea Chinei de a lansa o 
invazie masivă a Taiwanului până în 2025; să condamne ferm încălcarea fără 
precedent de către China, începând cu 1 octombrie 2021, a zonei de identificare a 
apărării aeriene a Taiwanului, care a inclus trimiterea a 150 de avioane militare, 
inclusiv avioane de vânătoare și bombardiere nucleare; să își exprime opinia că 
recentele provocări militare din partea Chinei fac să planeze dubii asupra 
intențiilor pe termen lung ale Chinei de a găsi o soluție pașnică;

(f) să reamintească faptul că menținerea păcii și a stabilității în regiunea indo-pacifică 
este un interes fundamental pentru UE și statele sale membre; să sublinieze că un 
conflict militar în Strâmtoarea Taiwanului nu numai că ar crea perturbări 
economice semnificative care ar afecta interesele europene, ci ar și submina grav 
ordinea bazată pe norme din regiune și guvernarea democratică bazată pe 
respectarea drepturilor omului, democrație și stat de drept;

(g) să rețină că UE acordă o mare importanță securității din Strâmtoarea Taiwanului 
și că există o legătură directă între prosperitatea europeană și securitatea din Asia 
și de aceea consecințele pentru Europa ale unui conflict s-ar extinde cu mult 
dincolo de domeniul economic; să declare că acțiunile Chinei împotriva 
Taiwanului și din Marea Chinei de Sud vor avea consecințe asupra relațiilor UE-
China;

(h) să își exprime îngrijorarea cu privire la legislația chineză privind Taiwanul și să 
sublinieze că impunerea Legii privind securitatea națională în Hong Kong a făcut 
complet nedemnă de încredere prevederea din Legea privind combaterea 
secesiunii din 2005 care conferă Taiwanului un nivel ridicat de autonomie în cazul 
unificării;

(i) să sublinieze importanța continuării progreselor la toate nivelurile parteneriatului 



și cooperării UE-Taiwan, mai ales în contextul provocărilor continue ale Chinei și 
al întăririi capacităților sale militare; să sublinieze îndeosebi rolul important pe 
care îl poate juca Parlamentul European în identificarea de domenii în care să se 
aprofundeze cooperarea, precum și în identificarea și denunțarea hotărâtă a 
provocărilor chineze și în demonstrarea solidarității cu Taiwanul;

(j) să susțină cu fermitate participarea semnificativă ca observator a Taiwanului la 
reuniunile, mecanismele și activitățile organismelor internaționale, inclusiv ale 
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), ale Organizației Aviației Civile 
Internaționale (OACI), ale Organizației Internaționale de Poliție Criminală 
(Interpol) și ale Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice 
(CCONUSC); să îndemne statele membre și instituțiile europene să sprijine 
inițiativele internaționale care cer participarea Taiwanului la organizațiile 
internaționale; să salute din nou cooperarea activă a Taiwanului cu comunitatea 
internațională în ceea ce privește acumularea de cunoștințe despre pandemia de 
COVID-19 și găsirea celor mai bune modalități de răspuns și să sublinieze că 
acest caz a dovedit că apartenența deplină a Taiwanului la OMS ar aduce valoare 
adăugată sănătății și calității vieții cetățenilor tuturor statelor membre;

(k) să încurajeze intensificarea schimburilor economice, științifice, culturale, politice 
și la nivel individual, a întâlnirilor și cooperării dintre UE și Taiwan și a 
schimburilor cu participarea reprezentanților statelor membre, inclusiv la cele mai 
înalte niveluri, astfel încât să se reflecte pe deplin cooperarea dinamică, 
multidimensională și strânsă dintre UE și Taiwan, în calitate de parteneri care 
împărtășesc aceeași viziune; să condamne amenințările cu represalii și presiunile 
asupra lui Miloš Vystrčil, președintele Senatului Cehiei, din partea Republicii 
Populare Chineze în urma vizitei sale în Taiwan din august 2020 și să observe că 
Republica Cehă, ca orice altă țară suverană, are dreptul de a dezvolta relații de 
cooperare economică și culturală cu Taiwanul;

(l) să sprijine în continuare includerea Taiwanului în Strategia indo-pacifică a UE; să 
ia act cu satisfacție de recenta publicare de către Comisie și Înaltul Reprezentant 
al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate a strategiei UE pentru 
cooperare în regiunea indo-pacifică, care constată că întărirea semnificativă a 
capacităților militare ale Chinei a dus la creșterea tensiunilor în zonele fierbinți 
din regiune, cum ar fi Marea Chinei de Sud și Marea Chinei de Est, precum și în 
Strâmtoarea Taiwan, și să afirme că este esențial ca UE să întărească cooperarea 
cu partenerii regionali pentru a asigura pacea, stabilitatea și prosperitatea de 
ambele părți ale Strâmtorii Taiwan; să îndemne UE să continue să colaboreze 
îndeaproape cu alți parteneri care îi împărtășesc viziunea prin intermediul 
strategiei indo-pacifice a UE pentru a răspunde poziției îndrăznețe a Chinei în 
regiune și pentru a consolida ordinea guvernată de norme, având în vedere 
interesele UE în regiune;

(m) să continue să adopte inițiative de întărire a relațiilor economice bilaterale și a 
contactelor interpersonale, mai ales în rândul tineretului și inclusiv în mediul 
universitar, în domeniile societății civile, sportului, culturii și educației, precum și 
în cel al parteneriatelor între orașe și regiuni; să salute parteneriatele existente de 
înfrățire între orașe europene și taiwaneze și să încurajeze diplomația la nivel de 
orașe ca instrument de sprijinire a participării Taiwanului la inițiative 
internaționale care i-ar permite să contracareze încercările Chinei de a-i accentua 
izolarea diplomatică;



(n) să încurajeze cooperarea dintre Europa și Taiwan în sectorul mass-mediei, pentru 
a diversifica peisajul mediatic în limba chineză din UE și a oferi o alternativă la 
organele de presă controlate de RPC;

(o) să încurajeze UE și statele membre să contribuie la sensibilizarea populației din 
Europa în legătură cu situația din Strâmtoarea Taiwanului și cu complexitatea 
relațiilor dintre Taiwan și China prin crearea și finanțarea unor programe și 
cercetări specifice care să vizeze întreaga societate; să sublinieze că este important 
să se investească într-o dezbatere incluzivă în toate statele membre ale UE, 
explicând publicului european riscurile avansului autoritarismului în regiunea 
indo-pacifică, manifestat prin poziția îndrăzneață a Chinei și prin eforturile sale de 
subminare a democrației, mai ales în Taiwan, și consecințele pentru democrațiile 
din întreaga lume dacă aceste amenințări rămân fără răspuns;

(p) să încurajeze dialogul și cooperarea cu Taiwanul în toate sectoarele industriale și 
lanțurile de aprovizionare, în special în domeniul industriilor emergente și al celor 
de importanță strategică, cum ar fi vehiculele electronice, robotica și producția 
inteligentă, precum și tehnologiile în domeniul semiconductorilor;

(q) să sprijine consolidarea inițiativelor care permit UE să se angajeze în parteneriate 
cu Taiwanul în domeniul TIC, al biotehnologiei și al sănătății și securității și să 
depună eforturi pentru o cooperare și inițiative concrete între strategia UE privind 
conectivitatea și noua politică sudică a Taiwanului; să sprijine ferm parteneriatul 
celor două părți în domeniul semiconductorilor;

(r) să recunoască rolul central al Taiwanului în industriile strategice, cum ar fi a 
cincea generație de infrastructură de comunicații (5G), având în vedere că 
Taiwanul are cea mai mare uzină de turnare a semiconductorilor din lume și este 
cel mai mare producător de semiconductori; să accentueze că în viitor 
microcipurile vor juca un rol central în conturarea viitoarei ordinii mondiale și că 
entitatea care va controla proiectarea și fabricarea microcipurilor va stabili cursul 
secolului al XXI-lea; să reamintească că perturbarea lanțurilor mondiale de 
aprovizionare cauzată de pandemie a plasat Taiwanul în centrul eforturilor de 
progres tehnologic și a făcut ca UE să își dea seama care îi sunt vulnerabilitățile, 
accentuând nevoia urgentă de a reflecta asupra reducerii dependenței sale de actori 
externi; să îndemne, în consecință, la intensificarea cooperării cu Taiwanul pentru 
a sprijini agenda UE privind tranziția sa verde și digitală, precum și eforturile UE 
în direcția diversificării lanțurilor valorice și de aprovizionare, întrucât pandemia 
a accentuat necesitățile în ambele domenii, subliniind nevoia de creștere a 
investițiilor și a sprijinului politic, în special în legătură cu lanțurile valorice de 
importanță strategică cum ar fi cele din domeniul microelectronicii, al conducerii 
autonome și al inteligenței artificiale (IA), domenii în care Taiwanul joacă un rol 
central;

(s) să salute organizarea, în septembrie 2020, a primului Forum european pentru 
investiții în Taiwan și să încurajeze mai multe investiții bilaterale în ambele 
direcții; să îndemne la sporirea acestor investiții, mai ales în domeniul industriilor 
în care Taiwanul este lider, și anume tehnologiile critice, inclusiv 
semiconductorii, ceea ce ar sprijini eforturile UE de a-și consolida propria 
capacitate în materie de microelectronică; să constate că în urma dialogului 
Taiwan-UE din 2020 privind economia digitală, UE și Taiwanul ar trebui să 
valorifice în continuare discuțiile purtate în legătură cu cooperarea în domeniul 



cercetării și tehnologiei, al tehnologiei blockchain, al IA, al certificării securității 
cibernetice, al economiei datelor și al conectivității digitale, pentru a identifica noi 
sinergii, a extinde dialogul pe tema politicilor de dezvoltare a economiei digitale 
și a încheia parteneriate mai ample;

(t) să salute angajamentele voluntare ale Taiwanului de a sprijini combaterea 
încălzirii globale, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Acordului de la Paris 
privind schimbările climatice;

(u) să încurajeze UE și statele membre să aprofundeze cooperarea cu Taiwanul în 
combaterea dezinformării venite din țări terțe ostile, inclusiv schimbul de bune 
practici, abordări comune în stimularea libertății presei și a jurnalismului, 
aprofundarea cooperării în domeniul securității și amenințărilor informatice, 
sensibilizarea cetățenilor și creșterea nivelului general de educație digitală al 
populației pentru creșterea rezilienței sistemelor noastre democratice; să sprijine 
intensificarea cooperării între grupurile de reflecție europene și taiwaneze 
relevante în acest domeniu;

(v) să aibă în vedere desprinderea de învățăminte din experiența Taiwanului în 
combaterea dezinformării provenite din China continentală, care are ca țintă 
independența mass-mediei taiwaneze prin utilizarea platformelor de comunicare 
socială, infiltrarea în televiziunile și presa scrisă taiwaneze pentru a influența 
opinia publică, încercând să submineze alegerile din Taiwan; să elogieze 
Taiwanul pentru tratarea educației în domeniul mass-mediei ca un instrument util 
și esențial în a-i educa pe cetățeni să identifice dezinformarea și pentru includerea, 
din acest motiv, a educației în domeniul mass-mediei în programa școlară;

(w) să accentueze faptul că beneficiile eforturilor Taiwanului de combatere a 
dezinformării și a știrilor false nu se limitează la această țară, influențând nu 
numai societatea sa, ci și comunitățile sinofone din Hong Kong și din alte țări din 
Asia de Sud-Est;

(x) să condamne încercările Chinei de a discredita modul în care guvernul taiwanez a 
gestionat pandemia; să salute abordarea eficace a Taiwanului, pornind de jos în 
sus și condusă de cetățenii săi, de verificare a veridicității știrilor și a informațiilor 
folosind tehnologia, cum ar fi IA, pentru a intensifica eforturile și a le permite 
celor care stabilesc veridicitatea informațiilor să identifice afirmațiile cele mai 
dăunătoare care circulă pe platformele de comunicare socială și astfel să le 
oprească răspândirea;

(y) să reamintească că amenințarea cu care se confruntă Taiwanul din cauza 
operațiunilor de dezinformare ale Chinei este parte a unei probleme mai mari cu 
care se confruntă democrațiile din întreaga lume într-o epocă în care tehnologiile 
comunicațiilor sunt esențiale în competiția geopolitică pentru poziția de lider 
mondial; să reamintească faptul că China, alături de Rusia, rămâne o amenințare 
importantă și la adresa democrațiilor din Europa prin desfășurarea de campanii de 
dezinformare, o amenințare care a crescut semnificativ odată cu pandemia, după 
cum se arată în raportul SEAE din iunie 2020; să constate că, din acest motiv, 
cooperarea în lupta împotriva dezinformării este atât în interesul UE, cât și în cel 
al Taiwanului;

(z) să promoveze în continuare colaborarea existentă în domeniul cercetării și inovării 



dintre UE și Taiwan în programul-cadru Orizont Europa (2021-2027); să insiste 
pentru participarea, în viitor, a unui număr mai mare de cercetători taiwanezi la 
programul Orizont Europa;

(aa) să promoveze în continuare turismul și schimburile de tineri cu Taiwanul prin 
inițiative cum ar fi vacanțele de lucru, programele Erasmus sau programul de 
burse pentru conectivitate Taiwan-Europa și să exploreze posibilitățile de 
cooperare în învățământul superior și în alte domenii, cu scopul de a crește nivelul 
cunoștințelor privind China și Taiwanul în Europa și de a contribui la o mai bună 
înțelegere a Europei în Taiwan;

(ab) să încurajeze UE și statele sale membre să consolideze cooperarea cu Taiwanul în 
ceea ce privește Cadrul mondial de cooperare și de formare, care este o platformă 
de cooperare regională ce urmărește să ofere țărilor terțe din întreaga lume 
programe de consolidare a capacităților și de formare;

(ac) să schimbe denumirea Biroului economic și comercial european din Taiwan în 
„Biroul Uniunii Europene din Taiwan” pentru a reflecta amploarea legăturilor 
noastre;

(ad) să salute planurile de înființare a unui Birou de reprezentare al Taiwanului în 
Lituania; să condamne reacția guvernului chinez de a impune sancțiuni economice 
Lituaniei; să își exprime sprijinul și solidaritatea cu Lituania în această privință, să 
ia măsurile adecvate și să solicite Consiliului să facă același lucru;

(ae) să elogieze Taiwanul ca partener remarcabil în promovarea drepturilor omului și a 
libertății religioase în regiunea indo-pacifică; să recunoască performanțele 
Taiwanului în a oferi un exemplu în regiune, cu un bilanț solid în respectarea 
libertăților fundamentale, atât economice, cât și sociale, precum și a drepturilor 
politice și culturale, inclusiv progresele din domeniul drepturilor persoanelor 
LGBTQI și din domeniul drepturilor comunităților indigene; să solicite 
Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului și trimisului special al 
UE pentru libertatea religioasă sau de convingeri să participe la convențiile 
internaționale privind drepturile omului din Taiwan și să ia măsuri concrete pentru 
a colabora cu Taiwanul pentru a promova drepturile omului, drepturile sociale și 
libertatea religioasă, economia digitală și creșterea durabilă a țărilor în curs de 
dezvoltare din regiunea indo-pacifică;

(af) să consolideze cooperarea cu Taiwanul în vederea schimbului de bune practici în 
ceea ce privește gestionarea pandemiei de COVID-19, lansând inițiative pentru 
înlesnirea achiziționării vaccinurilor, și să întărească în continuare cooperarea UE 
cu Taiwanul în domeniul sănătății și al controlului bolilor transmisibile; să felicite 
guvernul și poporul taiwanez pentru limitarea relativ reușită a pandemiei pe plan 
intern și pentru generozitatea cu care au oferit ajutor altor țări; să reamintească 
faptul că răspunsul eficient al Taiwanului s-a bazat pe transparență și deschidere și 
pe folosirea tehnologiei în colaborare cu societatea, abordare întemeiată pe 
încrederea publică;

(ag) să salute acțiunile de solidaritate ale Taiwanului față de UE, demonstrate prin 
donarea a peste 7 milioane de măști chirurgicale mai multor state membre în 
timpul primelor luni, foarte dificile, ale pandemiei și a cinci linii de producție de 
măști Republicii Cehe; solicită ca acestei solidarități să i se răspundă pe măsură;



(ah) să continue să încurajeze schimbul de informații între statele membre și Taiwan și 
lupta lor comună împotriva infracționalității transfrontaliere;

(ai) să recunoască faptul că SUA și Japonia au evidențiat pentru prima dată importanța 
păcii și a stabilității în Strâmtoarea Taiwanului în declarația comună făcută cu 
ocazia unui recent summit bilateral, urmată de o declarație similară a statelor G7 
la începutul lunii mai; să îndemne UE să colaboreze cu alți parteneri care îi 
împărtășesc viziunea, cum ar fi Australia, Noua Zeelandă, India, Japonia, Coreea 
de Sud și Statele Unite, și să ia în considerare invitarea Taiwanului să participe, 
împreună cu partenerii săi, la platformele și grupurile de lucru existente în 
domeniul industriilor critice;

(aj) să încurajeze statele membre care nu au încheiat un acord privind evitarea dublei 
impuneri și prevenirea evaziunii fiscale sau un acord privind schimbul de 
informații în domeniul fiscal cu Taiwanul să inițieze negocieri cu privire la astfel 
de acorduri cât mai curând posibil;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, 
Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, precum și guvernului Taiwanului.


