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Οι ομοϊδεάτες εταίροι υποστηρίζουν τη 

συμμετοχή της Ταϊβάν στον WHO  

Η αμέριστη υποστήριξη των ομοϊδεατών 

εταίρων για τη συμμετοχή της Ταϊβάν στις 

δραστηριότητες, τους μηχανισμούς και τις 

συνεδριάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας εκτιμάται ιδιαιτέρως από τον λαό 

και την κυβέρνηση, σύμφωνα με το 

Υπουργείο Εξωτερικών στις 11 Μαΐου.   

Την ίδια ημέρα, το Γραφείο 

Αντιπροσωπείας της Γαλλίας στην Ταϊπέι 

σχολίασε ότι οι συνεισφορές της Ταϊβάν 

ωφελούν τη διεθνή κοινότητα και ότι η 

Γαλλία στέκεται στο πλευρό της Ταϊβάν 

μαζί με τις χώρες εταίρους της 

υποστηρίζοντας τη συμμετοχή της στην 

WHA.  

Δύο μέρες πριν στη Γερμανία, κατά τη 

διάρκεια επερώτησης στην κοινοβουλευτική 

συνεδρίαση, η Sabine Weiss -  Υφυπουργός 

του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Υγείας της 

Γερμανίας – υποστήριξε την ουσιαστική 

συμμετοχή της Ταϊβάν  στην WHA. Αυτό το 

πνεύμα υποστήριξης αντανακλάται σε 

επιστολή της 10ης Μαΐου που υπογράφηκε 

από 55 Τσέχους βουλευτές και σε επιστολή 

της 5ης Μαΐου του Αντιπρόεδρου της 

Ιταλικής Γερουσίας Lucio Malan προς τον 

Γενικό Διευθυντή του WHO Dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus. Η κυβέρνηση της 

Ταϊβάν καταδίκασε την Κίνα για την 

παρεμπόδιση της συμμετοχής της Ταϊβάν 

στον WHA. 

 
Η Πρόεδρος Tsai απηύθυνε ομιλία στο 

συνέδριο CSIS TRA40  

Η Πρόεδρος Tsai Ing-wen απευθύνθηκε σε 

ένα συνέδριο που σηματοδότησε την 40η 

επέτειο του Νόμου περί Σχέσεων με την 

Ταϊβάν (TRA40) που διοργανώθηκε στις 9 

Απριλίου από δεξαμενές σκέψεις της 

Αμερικής, το Κέντρο Στρατηγικών και 

Διεθνών Σπουδών, το Brookings Institution  

και το Διεθνές Κέντρο Woodrow Wilson για 

Μελετητές. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας 

της στο Προεδρικό Μέγαρο στην Ταϊπέι, η 

Tsai δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει 

δεσμευτεί να διασφαλίζει τον δημοκρατικό 

τρόπο ζωής της Ταϊβάν και να συνεχίσει να 

συνεργάζεται στενά με τις ΗΠΑ και άλλους 

ομοϊδεάτες εταίρους για την οικοδόμηση 

ενός ελεύθερου, ανοιχτού και 

ευημερεύοντος Ινδο-Ειρηνικού. Ο Νόμος 

TRA υπεγράφη στις 10 Απριλίου 1979 όταν 

οι Ηνωμένες Πολιτείες απο-αναγνώρισαν 

την Ταϊβάν και καθιέρωσαν σχέσεις με την 

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Επιτρέπει τη 

συνέχιση ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ των 

δύο πλευρών ελλείψει διπλωματικών 

δεσμών.  

 

Η διαβούλευση για την εργασία μεταξύ 

Ταϊβάν-ΕΕ πραγματοποιήθηκε στην 

Ταϊπέι  

Η 2η συνάντηση Διαβούλευσης για την 

Εργασία μεταξύ Ταϊβάν-ΕΕ 

πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου στην 

Ταϊπέι, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση και 

των δύο πλευρών για ενίσχυση της 

συνεργασίας. Ανάμεσα στους 

συμμετέχοντες της ημερίδας, που 

διοργανώθηκε από κοινού από το 

Υπουργείο Εργασίας και τη Γενική 

Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (DG EMPL), ήταν η Υπουργός 

Εργασίας Hsu Ming-chun και ηΥφυπουργός 

Εξωτερικών Kelly Hsieh, ενώ η πενταμελής 

ομάδα της ΕΕ είχε επικεφαλής την 

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της DG 

EMPL Andriana Sukova.  

Σύμφωνα με την Υπουργό Hsieh, η Ταϊβάν 

και η ΕΕ αντιμετωπίζουν παρόμοιες 

προκλήσεις που προκύπτουν από την 

πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, την 

παγκοσμιοποίηση και τον έξυπνο 

αυτοματισμό. Η Sukova δήλωσε ότι η ΕΕ 

προσβλέπει σε ισχυρές ανταλλαγές σε αυτά 

τα ζητήματα και στη συνέχιση των 

συζητήσεων κατά την τρίτη ετήσια 

συνάντηση στις Βρυξέλλες το επόμενο έτος.  
 

Η Ταϊβάν και η ΕΕ συμφωνούν για την 

αμοιβαία αναγνώριση των 

αποτελεσμάτων των δοκιμών της 

ορχιδέας πεταλούδας 

Μια διοικητική διευθέτηση σχετικά με την 

αμοιβαία αναγνώριση των αποτελεσμάτων 

των δοκιμών για την προστασία της 

ποικιλίας ορχιδέας πεταλούδας 

ολοκληρώθηκε από την Ταϊβάν και την ΕΕ 

στις 26 Απριλίου στην Ταϊπέι.  

Με βάση το τριετές σύμφωνο, το οποίο 

τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουνίου, οι εκτροφείς 

και οι έμποροι των δύο πλευρών μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν δοκιμές προέλευσης 

για να υποβάλουν αίτηση για προστασία 

των δικαιωμάτων της ποικιλίας προορισμού. 

Το Συμβούλιο Γεωργίας της Ταϊβάν δήλωσε 

ότι η συμφωνία εξαλείφει την ανάγκη 

διεξαγωγής δοκιμών στην προέλευση και 

τον προορισμό. Ορίζει ως ανώτατο χρόνο 

επεξεργασίας 12 περίπου μήνες και μειώνει 

τα σχετικά τέλη για την αίτηση προορισμού 

στα 320 ευρώ από το μέσο όρο των 2.020 

ευρώ. Σύμφωνα με το συμβούλιο, η 

ρύθμιση αποτελεί ισχυρή ψήφο 

εμπιστοσύνης στη βιομηχανία ορχιδέας της 

Ταϊβάν και θα ενθαρρύνει περισσότερους 

τοπικούς καλλιεργητές να επιδιώξουν την 

προστασία της ποικιλίας στην ΕΕ. Η Ταϊβάν 

είναι μια μονάδα παραγωγής ορχιδέων, η 

οποία παρέχει σπορόφυτα σε 80 και πλέον 

χώρες και εδάφη σε ετήσια βάση. Η ΕΕ 

είναι η Νο 1 αγορά ορχιδέας στον κόσμο 

και το 2018 εισήγαγε από την Ταϊβάν 20 

εκατομμύρια σκέλη.  

 

Η διάσκεψη έξυπνης υγειονομικής 

περίθαλψης της APEC ολοκληρώνεται 

στην Ταϊπέι   

Η διάσκεψη της Οικονομικής Συνεργασίας 

Ασίας-Ειρηνικού για την έξυπνη 

υγειονομική περίθαλψη για μη-μεταδοτικές 

ασθένειες ολοκληρώθηκε την 1η Μαΐου 

στην Ταϊπέι ενισχύοντας την περιφερειακή 

συνεργασία στη χρήση τεχνολογίας 

πληροφοριών και επικοινωνιών για την 

αντιμετώπιση σημαντικών απειλών για τη 

δημόσια υγεία.  

Η διάσκεψη της APEC για την έξυπνη 

υγειονομική περίθαλψη, που διοργανώθηκε 

από τη Διοίκηση Προώθησης Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, 

συγκέντρωσε περίπου 200 ακαδημαϊκούς, 

εμπειρογνώμονες και αξιωματούχους από 

12 χώρες και εδάφη. Σηματοδοτεί την 

πρώτη φορά που η Ταϊβάν φιλοξένησε μια 

διάσκεψη της APEC για χρόνιες ασθένειες. 

Η Ταϊβάν έχει δεσμευτεί να μοιράζεται τις 

εμπειρίες και την τεχνογνωσία της 

χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία για να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της δημόσιας 

υγείας, δήλωσε η Διοίκηση Προώθησης 

Υγείας.  

 

Η καλύτερη παίκτρια της Ταϊβάν στο 

Badminton σημείωσε νέο ρεκόρ που την 

κατέταξε ως τη Νο 1 στον κόσμο 

Η κορυφαία παίκτρια της Ταϊβάν Tai Tzu-

ying σημείωσε ένα νέο ρεκόρ στο μονό 

γυναικών  που την κατέταξε ως τη No 1 

στον κόσμο, σύμφωνα με τις τελευταίες 

βαθμολογίες της παγκόσμιας ομοσπονδίας 

Badminton που δημοσιεύθηκαν στις 30 

Απριλίου. Η Tai έχει κρατήσει την πρώτη 

θέση για συνολικά 125 εβδομάδες.  

Η Tai διένυσε μια εξαιρετική σεζόν 2018 

καταγράφοντας οκτώ νίκες σε τουρνουά   

όπως το All England Open, το Indonesian 

Open και κατακτώντας το πρώτο χρυσό 

μετάλλιο της Ταϊβάν στο badminton στους 

Ασιατικούς Αγώνες.  
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