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Tajvan

Az Európai Parlament állásfoglalása Tajvanról

Az Európai Parlament,

– tekintettel 2002. március 14-i állásfoglalására (1) Tajvan megfigyelői státuszáról az Egészségügyi
Világszervezet Közgyűlésének 2002. májusi genfi éves ülésére,

– tekintettel 2003. május 15-i Tajvanról szóló állásfoglalására (Egészségügyi Világszervezet 56. Közgyű-
lése) (2), amelyben Tajvan számára megfigyelői státuszt kért arra a közgyűlésre,

– tekintettel a Bizottságnak az „Európa és Ázsia: A megerősített partnerségek stratégiai kerete” című közle-
ményéről szóló 2002. szeptember 5-i állásfoglalására (3), amelyben elismerte az Ázsiával a nemzetközi
szervezeteken belül folytatott szoros együttműködés szükségességét, például az AIDS/HIV leküzdése során
a régióban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) segítségével, és úgy vélve, hogy minden ázsiai demokra-
tikus országnak részt kell tudnia venni a WHO munkájában, beleértve Tajvant is,

– tekintettel az EU, Kína és Tajvan közötti kapcsolatokról és a távol-keleti biztonsági helyzetről szóló, 2005.
július 7-i állásfoglalására (4),

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

A. tekintettel annak szükségességére, hogy a világ minden része közvetlenül és akadálytalanul részt tudjon
venni az egészségügyi együttműködési hálózatokban, fórumokon és programokban, különösen, hogy ma
nagyobb esélye van a különböző fertőző betegségek (mint például a madárinfluenza és a súlyos akut
respiratorikus szindróma ( SARS)) határokon átnyúló terjedésének,

B. mivel a WHO lehetővé tette megfigyelők részvételét munkájában,

C. mivel a Bizottság is kinyilvánította már, hogy támogatja a Tajvan és a WHO közötti kapcsolatok erősí-
tését, amennyiben azt a WHO szabályai lehetővé teszik; továbbá, mivel az Európai Bizottság érdekelt
abban, hogy „gyakorlatias megoldást” találjon a tagállamokkal együtt,

D. mivel az influenza világjárvány kitörésének legnagyobb kockázata az ázsiai országokból ered, ahol egy
erős patogenitású madárinfluenza vírustörzs két éve terjed az illetékes hatóságok azon folyamatos törek-
vése ellenére, hogy korlátozzák és megfékezzék a betegség terjedését,

E. mivel a fertőző betegségek, mint a HIV/AIDS, a tuberkulózis, a malária és a SARS világszinten egyre
nagyobb mértékben terjednek,

F. mivel egy világszintű járvány kitörése az EU-n kívül komoly egészségügyi fenyegetést jelentene az EU
polgárai számára is,

G. mivel Tajvan nem lenne ENSZ védelem alatt, abban az esetben, ha a szigeten járvány törne ki; azaz nem
lenne összehangolt együttműködés az országgal annak ellenére, hogy ez elengedhetetlennek tekinthető,
mivel Tajvan az egyik legfontosabb nemzetközi gócpont a Csendes-óceán nyugati részén, valamint több
millió költöző madár fontos megállóhelye,

H. mivel Tajvan egészségügyi ellátási rendszere az egyik legjobb és legfejlettebb a régióban, és a tajvani
hatóságok szeretnék, hogy szakembereik részt vehessenek a WHO madárinfluenzáról szóló szakértői
előkészítő ülésein,
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1. ragaszkodik ahhoz, hogy Tajvan nagyobb mértékben képviseltethesse magát a nemzetközi szerveze-
tekben, és azon a véleményen van, hogy igazságtalan több mint húsz millió embert továbbra is kizárni a
világ közösségéből;

2. felhívja a WHO főigazgatóját, hogy haladéktalanul vonja be a Tajvani Járványvédelmi Központot (Tajvan
CDC) résztvevőként a WHO világméretű járványriasztási hálózatába (GOARN) annak érdekében, hogy regio-
nális és globális szinten is biztosítsa a megfelelő információk gyors cseréjét;

3. felhívja a WHO főigazgatóját és valamennyi tagországát, hogy biztosítsák Tajvan közvetlen hozzáférését
és részvételét a WHO összes technikai ülésén, ami elengedhetetlen a közegészségügy fenntartásához és javítá-
sához Tajvanon és az egész világon egyaránt, továbbá engedélyezzék Tajvan számára, hogy értelmes módon
részt vehessen a WHO megfelelő regionális hivatala technikai tevékenységeiben és eseményein;

4. felhívja a Kínai Népköztársaságot, hogy fontolja meg Tajvannak a WHO-ban, illetve legalább az
Egészségügyi Világszervezet Közgyűlésében – mint a legfontosabb döntéshozatali szervben – betöltendő
megfigyelői státuszának lehetőségét, a tajvani nép, illetve a szigeten dolgozó nemzetközi képviselők és
külföldi alkalmazottak, valamint az egész világ népessége egészségének védelme érdekében;

5. megismétli a Bizottsághoz és a tagállamokhoz intézett felhívását, hogy támogassák Tajvannak a
WHO-ban betöltendő megfigyelői státusza iránti kérelmét;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok és a
tagjelölt és csatlakozásra váró államok kormányainak és parlamentjeinek, a Kínai Népköztársaság kormá-
nyának és parlamentjének, a tajvani hatóságoknak, az ENSZ főtitkárának, valamint a WHO főigazgatójának.
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