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Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 21. lokakuuta 2021 antamansa suosituksen komission 
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 
edustajalle EU:n ja Taiwanin poliittisista suhteista ja yhteistyöstä1,

– ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2022 antamansa päätöslauselman EU:sta ja indopasifisen 
alueen turvallisuushaasteista2,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2022 antamansa päätöslauselman kauppaa ja investointeja 
koskevasta indopasifisen alueen strategiasta3,

– ottaa huomioon 16. syyskuuta 2021 antamansa päätöslauselman EU:n uudesta Kiina-
strategiasta4,

– ottaa huomioon 1. huhtikuuta 2022 pidetyn EU:n ja Kiinan huippukokouksen,

– ottaa huomioon EU:n yhden Kiinan politiikan,

– ottaa huomioon 16. huhtikuuta 2021 annetut neuvoston päätelmät EU:n 
yhteistyöstrategiasta indopasifisella alueella,

– ottaa huomioon 16. syyskuuta 2021 annetun komission ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon EU:n 
yhteistyöstrategiasta indopasifisella alueella (JOIN(2021)0024),

– ottaa huomioon neuvoston 21. maaliskuuta 2022 hyväksymän turvallisuutta ja 
puolustusta koskevan strategisen kompassin,

– ottaa huomioon Naton vuoden 2022 strategisen konseptin,

1 EUVL C 184, 5.5.2022, s. 170.
2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0224.
3 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0276.
4 EUVL C 117, 11.3.2022, s. 40.



– ottaa huomioon 1. joulukuuta 2021 annetun komission ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon ”Global Gateway” 
(JOIN(2021)0030),

– ottaa huomioon 3. elokuuta 2022 annetun G7-maiden ulkoministerien julkilausuman 
rauhan ja vakauden säilyttämisestä Taiwaninsalmessa,

– ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Josep Borrellin ASEANin 
29. alueellisessa foorumissa 5. elokuuta 2022 pitämän puheen,

– ottaa huomioon 5. elokuuta 2022 pidetyn Yhdysvaltojen, Australian ja Japanin 
kolmenvälisen strategisen vuoropuhelun,

– ottaa huomioon Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin 4. elokuuta 2022 antaman 
julkilausuman,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. toteaa, että EU ja Taiwan ovat samanmielisiä kumppaneita, joilla on yhteiset vapauden, 
demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion arvot; ottaa huomioon, että EU pitää 
edelleen kiinni periaatteellisesta yhden Kiinan politiikastaan;

B. ottaa huomioon, että 4.–10. elokuuta 2022 Kiinan kansantasavalta kärjisti pitkäaikaisen 
sotilaallisen pelottelunsa Taiwania vastaan ennennäkemättömälle tasolle Yhdysvaltojen 
edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin 2. ja 3. elokuuta 2022 tekemän vierailun 
jälkeen ja käynnisti laajamittaisia sotaharjoituksia kovilla panoksilla seitsemällä 
Taiwania ympäröivällä nimetyllä alueella; ottaa huomioon, että harjoituksissa 
ammuttiin jopa 11 ballistista ohjusta, joista ainakin viisi lensi Taiwanin yli; ottaa 
huomioon, että nämä sotilasharjoitukset muodostivat virtuaalisen saarron Taiwanin 
meri- ja ilmatilaan;

C. ottaa huomioon, että viisi Kiinan kansantasavallan ballistista ohjusta osui Japanin 
talousvyöhykkeelle;

D. ottaa huomioon, että täysimittaisiin sotaharjoituksiin liittyi voimakkaita 
kyberhyökkäyksiä Taiwanin viranomaisia ja yksityistä sektoria vastaan; ottaa 
huomioon, että Kiinan kansantasavallan jatkuva sotilaallinen vihamielisyys uhkaa 
vakavasti vallitsevaa tilannetta ja voi johtaa vaaralliseen, jopa tahattomaan, 
kärjistymiseen, millä on vakavia vaikutuksia maailmanlaajuiseen vakauteen ja rauhaan, 
myös EU:hun;

E. ottaa huomioon, että Kiinan kansantasavalta näyttää pyrkivän jatkamaan liiallisen 
aggressiivisia toimiaan pyrkien heikentämään Taiwaninsalmessa vallitsevaa tilannetta;

F. ottaa huomioon, että vuodesta 2019 lähtien Kiinan kansantasavalta on rikkonut 
Taiwanin ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykettä (ADIZ) yhä useammin; ottaa 
huomioon, että Kiinan kansantasavalta on käyttäytynyt aggressiivisesti monilla 
indopasifisen alueen alueilla ja käyttänyt vaihtelevassa määrin sotilaallista tai 
taloudellista pakottamista, mikä on johtanut kiistoihin naapurimaiden, kuten Japanin, 
Intian, Filippiinien ja Australian, kanssa;



G. ottaa huomioon, että vastauksena Kiinan kansantasavallan uusiin provokaatioihin 
Taiwan on ilmoittanut lisäävänsä sotilasbudjettiaan 13,9 prosenttia vuositasolla 
ennätykselliseen 586,3 miljardiin Taiwanin dollariin (19,5 miljardiin euroon);

H. ottaa huomioon, että Australia ja Japani sekä Yhdysvallat ilmaisivat yhteisessä 
julkilausumassaan huolensa Kiinan kansantasavallan viimeaikaisista toimista, jotka 
vaikuttavat vakavasti kansainväliseen rauhaan ja vakauteen, ja kehottivat Kiinan 
kansantasavaltaa lopettamaan välittömästi sotaharjoitukset; ottaa huomioon, että G7-
maiden ulkoministerit ovat kritisoineet voimakkaasti Kiinan kansantasavallan 
aggressiivisia toimia;

I. ottaa huomioon, että puhemies Pelosin johtaman Yhdysvaltojen kongressin 
valtuuskunnan vierailun jälkeen Kiinan kansantasavalta keskeytti neuvottelut ja 
yhteistyön Yhdysvaltojen kanssa kahdeksalla eri alalla, mukaan lukien sotilasasioita ja 
ilmastonmuutosta koskevat vuoropuhelut;

J. ottaa huomioon, että viime vuosina lukuisia lainsäätäjiä, myös EU:n jäsenvaltioiden 
lainsäätäjiä ja yksi Euroopan parlamentin varapuhemies, on käynyt vierailulla 
Taiwanissa; ottaa huomioon, että tällaiset parlamentaarisen diplomatian puitteissa 
tehtävät vierailut ovat yleinen käytäntö demokratioissa;

K. ottaa huomioon, että Kiinan kansantasavallan presidentti Xi Jinping vannoi 9. lokakuuta 
2021 pyrkivänsä ”jälleenyhdistymiseen” Taiwanin kanssa oletettavasti rauhanomaisin 
keinoin ja väitti virheellisesti, että suurimpana esteenä tälle ovat niin kutsutut ”Taiwanin 
itsenäisyysjoukot”; ottaa huomioon, että Kiinan kansantasavallan toimet eivät tue tätä 
retoriikkaa; ottaa huomioon, että Kiinan kansantasavallan diplomaatit jopa esittivät 
uhkauksen taiwanilaisten ”uudelleenkouluttamisesta” ”jälleenyhdistymisen” jälkeen;

L. ottaa huomioon, että Kiinan kansantasavallan äskettäin julkaisemassa valkoisessa 
kirjassa ”The Taiwan Question and China’s Reunification in the New Era” poistettiin 
Taiwanille aiemmin tarjotut vakuutukset sen tulevasta asemasta jälleenyhdistymisen 
jälkeen, kuten Kiinan kansantasavallan joukkojen tai hallintohenkilöstön sijoittamatta 
jättäminen saarelle;

M. ottaa huomioon, että Kiinan kansantasavalta asetti Liettualle massiivisia talouspakotteita 
ja painostusta sen jälkeen kun se oli suostunut avaamaan Taiwanin edustuston 
Liettuassa ja alkoi suunnitella Liettuan kauppaedustuston avaamista Taipeissa; ottaa 
huomioon, että parlamentti säilyttää vahvana kaikkien EU:n jäsenvaltioiden oikeuden 
jatkaa tällaisia suhteita Taiwanin kanssa;

N. ottaa huomioon, että Taiwan on yhtynyt EU:n Venäjään kohdistamiin pakotteisiin ja 
että sekä Taiwanin viranomaiset että sen kansa ovat antaneet merkittäviä lahjoituksia 
ukrainalaisille pakolaisille;

O. ottaa huomioon, että Taiwan sijaitsee kaupan kannalta strategisesti tärkeässä paikassa; 
ottaa huomioon, että Taiwaninsalmi on ensisijainen reitti laivoille, jotka kulkevat 
Kiinasta, Japanista, Etelä-Koreasta ja Taiwanista kohti Eurooppaa; ottaa huomioon, että 
EU on Taiwanin suurin suorien ulkomaisten investointien lähde; ottaa huomioon, että 
Taiwanin suorien ulkomaisten investointien lisäämiseen EU:ssa on huomattavasti 
mahdollisuuksia; ottaa huomioon, että Taiwan hallitsee puolijohteiden 
valmistusmarkkinoita, sillä sen tuottajat valmistavat noin 50 prosenttia maailman 
puolijohteista; ottaa huomioon, että EU:n indopasifisessa strategiassa kehotetaan 



lisäämään kauppaa ja investointiyhteistyötä Taiwanin kanssa ja vakauttamaan Etelä-
Kiinan meren ja Taiwaninsalmen jännitteitä;

P. ottaa huomioon, että 1. huhtikuuta 2022 pidetyssä EU:n ja Kiinan huippukokouksessa 
EU muistutti, että maailmanlaajuisena toimijana ja Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenvaltiona Kiinan kansantasavalta on velvollinen 
edistämään rauhaa ja vakautta alueella ja erityisesti Taiwaninsalmessa;

Q. ottaa huomioon, että EU on sitoutunut käyttämään kaikkia käytettävissä olevia kanavia 
edistääkseen aloitteita, joilla pyritään lisäämään vuoropuhelua, yhteistyötä ja 
luottamuksen rakentamista Manner-Kiinan ja Taiwanin välillä; katsoo, että 
viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet entistä vahvemmin, että EU:n on toteutettava 
kiireellisesti toimia epävakautta aiheuttavien alueellisten jännitteiden lieventämiseksi;

1. tuomitsee jyrkästi Kiinan kansantasavallan 2. elokuuta 2022 Taiwaninsalmessa 
aloittamat sotaharjoitukset, jotka saavuttivat ennennäkemättömän intensiteetin, ja 
kehottaa Kiinan kansantasavallan viranomaisia pidättymään kaikista toimenpiteistä, 
jotka voisivat horjuttaa Taiwaninsalmen vakautta ja alueellista turvallisuutta;

2. korostaa, että Taiwaninsalmen nykytilannetta ei saa muuttaa yksipuolisesti, ja vaatii 
pidättäytymään voimankäytöstä tai sillä uhkaamisesta;

3. vahvistaa, että kansainvälinen yhteisö on sitoutunut säilyttämään sääntöihin perustuvan 
kansainvälisen järjestyksen, rauhan ja vakauden Taiwaninsalmessa ja koko alueella; 
korostaa, että EU on sitoutunut yhden Kiinan politiikkaan EU:n ja Kiinan suhteiden 
poliittisena perustana; muistuttaa, että EU:n Kiina-strategiassa painotetaan rakentavia 
Manner-Kiinan ja Taiwanin välisiä suhteita osana rauhan ja vakauden edistämistä koko 
Aasian ja Tyynenmeren alueella ja että EU tukee vuoropuheluun ja luottamuksen 
rakentamiseen pyrkiviä aloitteita; on vakuuttunut siitä, että Kiinan kansantasavallan 
Taiwania vastaan ja Etelä-Kiinan merellä toteuttamilla provokatiivisilla toimilla on 
oltava seurauksia EU:n ja Kiinan suhteisiin ja että on harkittava valmiussuunnittelun 
mahdollisuutta;

4. ilmaisee vakaan solidaarisuutensa Taiwanin kansaa kohtaan; kiittää Taiwanin 
viranomaisia ja poliittisia johtajia niiden maltillisesta ja vastuullisesta reaktiosta Kiinan 
provokaatioihin;

5. korostaa, että Taiwanin demokraattisella saarella on kansalaisten asia päättää, miten he 
haluavat elää;

6. korostaa jälleen, että on tärkeää noudattaa kansainvälistä oikeutta ja erityisesti YK:n 
merioikeusyleissopimusta (UNCLOS) ja sen määräyksiä, jotka koskevat velvollisuutta 
ratkaista riidat rauhanomaisin keinoin ja säilyttää merenkulun ja ylilentojen vapaus;

7. panee tyytyväisenä merkille, että EU:n jäsenvaltiot ja alueen kumppanit tuomitsivat 
selvästi Kiinan kansantasavallan sotaharjoitukset, ja korostaa, että yhtenäisyytemme on 
avainasemassa, jotta voidaan estää Kiinan kansantasavallan hyökkäykset ja säilyttää 
rauha ja vakaus Taiwaninsalmella;

8. on erittäin huolissaan Taiwanin yli ammutuista ballistisista ohjuksista, jotka putosivat 
Japanin talousvyöhykkeelle ja uhkasivat alueen vakautta ja Japanin kansallista 
turvallisuutta; panee tyytyväisenä merkille Japanin hallituksen edustajan julkilausumat, 
joissa kehotetaan aitoon vuoropuheluun Taiwaniin liittyvien kysymysten 



ratkaisemiseksi rauhanomaisesti; ilmaisee myötätuntonsa Japanille ja antaa sille täyden 
tukensa, ja korostaa tässä yhteydessä, että alueen demokratioiden on jatkettava 
Taiwanin tukemista Kiinan kansantasavallan kalistellessa sapeleitaan, sillä alueen rauha 
ja vakaus ovat kaikkien etujen mukaisia;

9. kehottaa Kiinan kansantasavaltaa lopettamaan välittömästi kaikki toimenpiteet 
Taiwanin ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykkeellä ja tunkeutumiset sille sekä ilmatilan 
loukkaukset Taiwanin ulkosaarten yläpuolella, noudattamaan täysimääräisesti 
Taiwaninsalmen keskiviivaa ja lopettamaan kaikki muut harmaan vyöhykkeen 
sotilaalliset toimet, mukaan lukien kyber- ja disinformaatiokampanjat;

10. tuomitsee Kiinan kansantasavallan päätöksen keskeyttää Yhdysvaltojen kanssa käytävät 
erilaiset poliittiset vuoropuhelut, myös ilmasto- ja turvallisuusasioissa, ja kehottaa 
Kiinan kansantasavallan johtoa palaamaan diplomaattisiin normeihin, jotta vältetään 
virhelaskelmien ja erehdysten riski, jolla voi olla katastrofaalisia seurauksia;

11. torjuu jyrkästi Kiinan kansantasavallan Taiwania ja muita sen alueen demokratioita sekä 
EU:n jäsenvaltioita vastaan kohdistaman taloudellisen pakottamisen ja korostaa, että 
tällaiset käytännöt ovat paitsi laittomia Maailman kauppajärjestön sääntöjen mukaan 
myös tuhoisia Kiinan kansantasavallan maineen kannalta eri puolilla maailmaa ja 
johtavat siihen, että luottamus Kiinan kansantasavaltaan kumppanina heikkenee 
entisestään;

12. kehottaa EU:ta ottamaan vahvemman roolin Taiwaninsalmen ja koko indopasifisen 
alueen tilanteessa oman indopasifista aluetta koskevan strategiansa mukaisesti; kehottaa 
syventämään edelleen strategisia suhteitamme alueen samanmielisiin kumppaneihin, 
erityisesti Japaniin ja Australiaan;

13. kehottaa EU:n jäsenvaltioita lisäämään taloudellista ja diplomaattista läsnäoloaan koko 
indopasifisella alueella, myös Taiwanissa, ja muistuttaa, että maailman strateginen ja 
taloudellinen painopiste on siirtymässä tälle alueelle ja että siksi on EU:n etujen 
mukaista luoda selkeä ja uskottava EU:n tason lähestymistapa indopasifiseen alueeseen;

14. kehottaa jälleen EU:ta tehostamaan nykyistä kumppanuutta Taiwanin kanssa yhteisten 
arvojen ja periaatteiden edistämiseksi muun muassa pyrkimällä kestävään 
toimitusketjusopimukseen ja kahdenväliseen investointisopimukseen, jotka auttaisivat 
suojelemaan koko EU:n ja sen jäsenvaltioiden etuja;

15. suhtautuu myönteisesti Liettuan äskettäin ilmoittamiin suunnitelmiin avata 
kauppaedustusto Taipeissa syksyllä 2022; kehottaa muita jäsenvaltioita, joilla ei vielä 
ole kauppatoimistoa Taiwanissa, seuraamaan tätä esimerkkiä ja vahvistamaan suhteitaan 
Taiwaniin; vaatii Kiinan kansantasavaltaa kumoamaan sen Liettuan virkamiehiä vastaan 
nostamat perusteettomat pakotteet; tuomitsee Kiinan kansantasavallan asettamat kaupan 
rajoitukset;

16. kehottaa komissiota muuttamaan Taipeissa sijaitsevan EU:n talous- ja kauppatoimiston 
nimen, jotta voidaan ottaa huomioon suhteidemme laaja-alaisuus;

17. korostaa, että Taiwanilla on ratkaisevan tärkeä merkitys maailmanlaajuiselle 
toimitusketjulle keskeisillä korkean teknologian aloilla, erityisesti puolijohteiden alalla, 
ja kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) kehittämään 
häiriönsietokykyä koskevan strategian ja aloittamaan viipymättä häiriönsietokykyistä 



toimitusketjua koskevan sopimuksen laatimisen Taiwanin kanssa, jotta voidaan puuttua 
kummankin osapuolen haavoittuvuuksiin molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla ja 
pyrkiä turvaamaan Taiwanin turvallisuus vahvistamalla sen ”silikonisuojaa”;

18. kannustaa lisäämään taloudellista, tieteellistä, kulttuurista ja poliittista keskustelua EU:n 
ja Taiwanin välillä, myös mahdollisimman korkealla johtotasolla, jotta voidaan ottaa 
täysin huomioon EU:n ja Taiwanin dynaaminen, monitahoinen ja tiivis yhteistyö 
samanmielisinä kumppaneina;

19. kehottaa EUH:ta ja komissiota harkitsemaan yhteyksiä koskevia hankkeita 
Tyynenmeren saarivaltioiden kanssa ja yhteisinvestointeja koskevia kumppanuuksia 
EU:n Global Gateway -aloitteen ja Taiwanin uuden etelään suuntautuvan politiikan 
välillä, jotta voidaan edistää kauppaa ja poliittisia suhteita sekä vakautta indopasifisella 
alueella;

20. toistaa aiemman kehotuksensa, että komission olisi käynnistettävä viipymättä 
vaikutustenarviointi, julkinen kuuleminen ja selvitystyö kahdenvälisestä 
investointisopimuksesta Taiwanin viranomaisten kanssa valmisteltaessa neuvotteluja 
kahdenvälisten taloussuhteiden syventämiseksi;

21. suosittelee entisestään syventämään yhteistyötä EU:n ja Taiwanin välillä, jotta voidaan 
tehostaa disinformaation ja ulkomaisen sekaantumisen torjuntaa koskevaa rakenteellista 
yhteistyötä; suosittelee yhteyshenkilön nimittämistä EU:n talous- ja kauppatoimistoon 
koordinoimaan yhteisiä toimia disinformaation ja sekaantumisen torjumiseksi;

22. toteaa, että tuen eleet, kuten parlamentaariset vierailut, ovat arvokkaita, ja katsoo, että 
ne voivat edistää pelotevaikutusta, jos ne yhdistetään merkittävään yhteistyöhön muilla 
aloilla; korostaa aikovansa tulevaisuudessa lähettää virallisia parlamentaarisia 
valtuuskuntia Taiwaniin; pitää myönteisenä, että virallinen vierailukutsu Euroopan 
parlamenttiin laajennettiin koskemaan Taiwanin lakiasäätävää Yuania Euroopan 
parlamentin varapuhemies Beerin Taiwaniin tekemän vierailun aikana; aikoo jatkaa 
EU:n ja Taiwanin parlamentaarisen viikon kaltaisten tapahtumien järjestämistä;

23. on tyytyväinen Taiwanin sitoumukseen pysyä Ukrainan rinnalla Venäjän raa’an ja 
perusteettoman hyökkäyksen edessä;

24. muistuttaa, että on tärkeää vahvistaa EU:n ja Taiwanin välistä vuoropuhelua 
syventämällä suhteita paikallisiin toimijoihin, myös kansalaisyhteiskuntaan, ja 
edistämällä vaihtoa taiwanilaisten mediaorganisaatioiden kanssa, ja korostaa, että 
tällainen tehostettu vaihto auttaa parantamaan EU:n profiilia ja näkyvyyttä Taiwanissa 
ja edistää yhteisiä toimia, joilla puututaan disinformaation uhkaan, jota molemmat 
osapuolet yhä useammin kohtaavat;

25. kannattaa voimakkaasti Taiwanin merkityksellistä osallistumista tarkkailijana 
kansainvälisten elinten, kuten Maailman terveysjärjestön, Kansainvälisen siviili-
ilmailujärjestön, Kansainvälisen rikospoliisijärjestön (Interpol) ja ilmastonmuutosta 
koskevan YK:n puitesopimuksen, kokouksiin, mekanismeihin ja toimintaan;

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, Taiwanin, Kiinan kansantasavallan, Yhdysvaltojen, Japanin, 



Etelä-Korean, Australian, Intian, Filippiinien, Venäjän ja Ukrainan hallituksille ja 
lainsäädäntöelimille sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


