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Arvoisa pääministeri, neuvoston puheenjohtaja
Arvoisat valtion- ja hallitusten päämiehet
Arvoisa komission puheenjohtaja
Arvoisa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja
Arvoisat ministerit

Kiitän tästä Euroopan parlamentin puhemiehelle totuttuun tapaan annetusta tilaisuudesta puhua
neuvoston tämänkertaisen kokouksen alkajaisiksi.

Kokouksenne esityslistalla on monia tärkeitä asioita. Haluaisin kuitenkin puheessani keskittyä
tilanteeseen, joka maailmaa on kohdannut tuhoisan syyskuun 11. päivän jälkeen ja jonka
seurauksena unionin kansalaiset ovat tulleet tuntemaan järjestäytyneen kansainvälisen terrorismin
uudet kasvot.

Tunnekuohun ja solidaarisuuden osoitusten jälkeen yleinen mielipide jäsenvaltioissa odottaa Teiltä
ensimmäistä eurooppalaista arviota toimista, joihin Euroopassa ja maailmalla on ryhdytty, ja
eritoten vastikään aloitetuista sotilasoperaatioista.

Arviota odotetaan sotilaallisista, humanitaarisista ja poliittisista kysymyksistä. Omalta osaltani
haluaisin erityisesti käsitellä humanitaarista ja poliittista ulottuvuutta.

Kaikki humanitaariset järjestöt varoittavat meitä talven tulosta Afganistaniin. Muutamien viikkojen
päästä ruoka-avun, peitteiden, telttojen ja lääkkeiden kuljetukset käyvät mahdottomaksi vuoristossa,
josta maa pääosin muodostuu. Kenttätyöntekijät puhuvat kymmenestä miljoonasta aikuisesta,
lapsesta ja vanhuksesta, joita kolmen vuoden kuivuuden jälkeen uhkaa nälänhätä ja lähes varma
kuolema. Inhimillisen katastrofin mahdollinen uhka asettaa meille valtavan haasteen.

Olen varma, että Eurooppa-neuvoston viesti Afganistanin väestölle ja kaikille arabi- ja
muslimimaille tulee olemaan erittäin selkeä.

Viestissä on oltava kolme johtoajatusta:

Ensinnäkin Euroopan unionin on yhdessä YK:n ja Yhdysvaltain kanssa sitouduttava antamaan
välittömästi käyttöön riittävästi varoja, jotta yhdessä humanitaaristen järjestöjen kanssa voidaan
mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ajoissa varmistaa väestön selviytyminen talven yli.
Toiminta ei saa olla hajanaista, ja sen on oltava oikeassa suhteessa ongelman suuruuteen. Yleisten
asioiden neuvosto antoi 17. lokakuuta tämän suuntaisen sitoumuksen, ja voitte luottaa Euroopan
parlamentin tukeen siinä, että se tulee yhteisön talousarvion kautta varmistamaan, että epätoivoiseen
tilanteeseen joutuneiden ihmisten auttamiseksi osoitetaan huomattavasti varoja.
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Toiseksi unionin on selkeästi ilmaistava halunsa osallistua ensimmäisten joukossa maan
jälleenrakentamiseen heti, kun sopuun on päästy ja olot ovat vapautuneet. Terroristien
tukijoukkojen tuhoaminen edellyttää Taleban-hallinnon infrastruktuurien neutralisointia. Tätä ei
kuitenkaan ole suunnattu afgaanikansaa vastaan, jonka 20 vuotta kestänyt sota on jo syössyt
perikatoon.

Lopuksi Euroopan on vakuutettava tekevänsä yhdessä Yhdysvaltain kanssa kaikkensa, jotta
sotatoimien mahdollinen pitkittyminen ei estä humanitaarisen avun jakelua ennen kohtalokasta
talven saapumista.

Jos näin ei tehdä, terroristeja vastaan suunnatut iskut saattavat jäädä tuloksettomiksi, koska
oikeudenmukaisuutta tavoiteltaisiin miljoonien viattomien elämän kustannuksella. Länsimaailma ei
saisi sitä koskaan anteeksi.

Poliittisella tasolla on unionin on oltava ensimmäisten joukossa käynnistettäessä suuria
diplomaattisia ponnisteluja edellytysten luomiseksi demokraattisen, kansallisen liiton hallituksen
valtaan astumiselle heti, kun Talebanin hirmuhallitus on oikeutetusti syösty vallasta.

Pohjoinen liitto näyttää tiedostavan tarpeen saada aikaan eri etnisistä ryhmistä koostuva kansallinen
liitto.

Julkisuudessa on esitetty diplomaattisia perusteita sille, että tulevaan kansallisen liiton hallitukseen
otettaisiin mukaan Taleban-hallitukseen sidoksissa olleita henkilöitä, joita tässä yhteydessä on
luonnehdittu "maltillisiksi". On kuitenkin syytä olla varovainen.

Tärkeää ei ole pystyttää kansallisen yhtenäisyyden julkisivua, vaan luoda afganistanilaisten tahtoa
kunnioittaen hallitus, joka kykenee luomaan yhteenkuuluvuutta pitkällä aikavälillä ja jonka on siksi
edustettava kaikkia etnisiä ryhmiä ja kunnioitettava kaikkien ihmisten, myös naisten ihmisarvoa,
jota Talebanit ja heidän käskyläisensä jatkuvasti polkevat. Afganistanin kansan on mahdollisimman
pian päästävä valitsemaan hallitsijansa yleisillä vaaleilla.

Samoin poliittisesta näkökulmasta haluaisin lisätä henkilökohtaisen näkemykseni siitä, että on
vaarallista uhata muita maita mahdollisilla sotatoimilla. Olenkin saanut todeta, että etenkin
Euroopassa esitettyjen varauksellisten kommenttien ansiosta tätä uhkaa ei ole viime päivinä enää
mainittu.

Mikä tahansa muihin valtioihin kohdistettu uhkaaminen, jota pidettäisiin yksipuolisena tai jopa
tekosyynä, aiheuttaisi vain sekaannusta liittoutuman tarkoitusperistä ja veisi siltä voiman. Se vain
lisäisi yleisesti tunnettua kaunaa ja johtaisi 11. päivän syyskuuta tapahtumien seurauksena
syntyneen ainutlaatuisen kansainvälisen liiton hajoamiseen.
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On helposti nähtävissä, että maailman köyhien kauna rikkaita kohtaan voi muuttua tueksi kenelle
tahansa näennäiselle Robin Hoodeille, vaikka tämä olisi rikollisista pahin ja etsityin.

Elintasoerot pohjoisen ja etelän välillä eivät voi alkaneella vuosisadalla kasvaa entisestään ilman
seurauksia. Vaikka anteliaisuutta ja solidaarisuutta muita maita kohtaan pidetään keskeisen tärkeinä,
on pakko todeta, että eriarvoisuus saattaa tarjota terrorismille kasvualustan.

Lujittaakseen erityisesti Välimeren etelä- ja pohjoisrannikon kansojen keskinäistä ymmärrystä ja
suvaitsevaisuutta Euroopan parlamentti on tehnyt yhdessä Marokon parlamentin puhemiehen
Abdelwahad Radin kanssa aloitteen Euro–Välimeri-foorumin ylimääräisen kokouksen
järjestämiseksi Brysselissä 8. marraskuuta.

Toisaalta, niin kauan kuin Israelin ja Palestiinan konflikti jatkuu, kansainvälisellä terrorismilla ei
ole rekrytointivaikeuksia. Yhden osapuolen niin sanotusti "kohdennettuihin" salamurhiin toinen
vastaa tekotavaltaan yhä korkeamman tason murhatöillä. Tuhoisasta kierteestä ei ole muuta
ulospääsyä kuin poliittinen ratkaisu.

Euroopan parlamentti antaa asiaankuuluvan arvon unionin parhaillaan kehittämälle vuoropuhelulle
rauhan aikaansaamiseksi. Kaikki tähän työhön osallistuvat ansaitsevat tunnustusta.

Viime tiistaina ollessani virallisella vierailulla Dublinissa minulla oli tilaisuus keskustella
palestiinalaishallinnon presidentin kanssa. Kysymykseeni siitä, mitä Eurooppa voisi tehdä asioiden
edistämiseksi, Arafat vastasi toivovansa, että Euroopan unioni lisäisi läsnäoloaan paikan päällä.
Neuvosto ilmaisi kokouksessaan 10. lokakuuta toiveensa, että osapuolet sopisivat puolueettomista
valvontajärjestelyistä. Eikö Eurooppa-neuvosto voisi ensi aluksi lisätä turvallisuustilanteen
seurannasta vastaavien, jo paikan päällä olevien muutamien eurooppalaisten asiantuntijoiden
lukumäärää? Voin vakuuttaa, että heitä pidetään jo tärkeinä sovittelijoita.

*
*    *

Syyskuun 11. päivän terrori-iskut järkyttivät koko maailmaa. Tämän neuvoston kokouksen alkaessa
kansalaisia huolettaa uusi ja lähelle tuleva, kemiallinen tai biologinen uhka.

Kansalaiset odottavat tältä Eurooppa-neuvoston kokoukselta jälleen kerran ei vain kansallista, vaan
Euroopan tason vastausta kaikkien huulilla olevaan kysymykseen: Miten unioni voi tehokkaasti
vastata uuteen kemiallisten ja biologisten aseiden uhkaan?

Solidaarisuuden osoittamiseksi väestön suojelutoimia suunniteltaessa haluaisin ehdottaa – ellei
sellainen ole jo suunnitteilla – että lähipäivinä järjestetään ylimääräinen sisä- ja terveysministerien
yhteinen kokous, jossa sovitaan konkreettisista yhteisistä toimista erityisesti lääketieteen ja
väestönsuojelun alalla?
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Oikeudellisella tasolla Euroopan parlamentti pitää arvossa 21. syyskuuta järjestetyn Eurooppa-
neuvoston ylimääräisen kokouksen jälkeen kokoontuneiden neuvoston eri kokoonpanojen
ponnisteluita. Olen henkilökohtaisesti huolissani epävarmuudesta, joka leimaa keskustelua tietyistä
ehdotuksista, erityisesti eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja terrorismirikosten yhteisestä
määritelmästä. Neuvosto ei ole päässyt tarvittaviin kompromisseihin, mikä on valitettavaa. Luotan
kuitenkin puheenjohtajavaltio Belgiaan, jonka kaikki tunnustavat sitoutuneen vahvasti ratkaisun
löytämiseen 7. joulukuuta mennessä. Euroopan unioni ei saa päästää käsistään sille tarjottua
tilaisuutta ottaa tapahtumien paineessa laadullinen esitysaskel Euroopan rakentamisessa, sillä se on
tarpeen.

Kuten tiedätte, Euroopan parlamentti osallistuu täydellä panoksellaan nopean toiminnan
edistämiseen. Valtuuskuntamme on vetänyt takaisin varauksensa, joita se oli esittänyt rahanpesun
vastaisen direktiivin antamisesta. Parlamentti äänesti myös viime täysistunnossaan Strasbourgissa
kiireellisen menettelyn mukaisesti tekstistä, jolla identifioitujen terroristijärjestöjen varat
jäädytetään.

*
*    *

Lopuksi lyhyt kommentti kahdesta muusta kokouksen esityslistan asiasta: euron käyttöönoton ja
unionin tuleva uudistaminen.

Euroon liittyen parlamentti kiinnittää huomiotanne kahteen pääasialliseen huolenaiheeseen.

Ensimmäinen liittyy komission esittämään ehdotukseen asetukseksi rajojen yli suoritettavista
tilisiirroista.

Parlamentti ilmaisee kantansa ehdotukseen marraskuun täysistunnossa Strasbourgissa. Tietämättä,
miten parlamentti lopulta tulee äänestämään, niiden valiokuntien työskentelystä, joiden
käsiteltäväksi teksti saatettiin, voidaan päätellä, että ehdotus tullaan hyväksymään ilman merkittäviä
tarkistuksia. Parlamentti toivoo asetuksen tulevan voimaan heti 1. tammikuuta 2002.

Olisi myös erittäin haitallista, jos neuvosto ei itse kykene muuttamaan tiettyjen vastahakoisten
jäsenvaltioiden kantaa tekstille myönteiseksi. Asetusta vastustavat maat esittävät perusteeksi
sekkien vielä laajan käytön maksuvälineenä sekä sen, että ne ovat nykyään ilmaisia. Euroopan
komission taannoin tekemän selvityksen mukaan rajat ylittävästä 100 euron tilisiirrosta perittävä
keskimääräinen maksu on äskettäin jälleen noussut ja on nykyisin 24 euroa, mikä on masentavaa.

Parlamentti on täysin tietoinen sitä, että kyseiset valtiot epäilevät asetuksen antavan pankeille uuden
tilaisuuden yrittää ajaa läpi epäsuosittu uudistus: sekkien muuttaminen maksullisiksi. On kuitenkin
vaikeaa uskoa, että sekkien ilmaisuuteen ja sen vastakohtana sekkitilien korottomuuteen perustuvat
kansalliset poikkeukset voisivat jatkua pitkään pankkien välisen kilpailun koko ajan kiristyessä.
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Toinen huolenaihe, johon haluan kiinnittää huomiotanne, koskee euron yleiseen käyttöön
siirtymisen kriittistä vaihetta eli tammikuun ensimmäisiä päiviä. Kaikissa euroalueen maissa
tehdystä valmistelu- ja tiedotustyöstä huolimatta ongelmilta ei voida välttyä. Ne voivat osoittautua
poliittisesti tuhoisiksi, ellei euroalueen maiden korkein johto samalla levitä selkeää euromyönteistä
sanomaa.

Toivonkin, ettemme anna kansankiihottajille ja ennustajille tilaisuutta hyödyntää mahdollisia
ongelmia. Emme voi liikaa toistaa euron jo nyt tuomia hyötyjä, eritoten yhteisön sisäisen kilpailun
vakautta ja sen juuri nyt tuomaa voimaa kohdata yhdessä uusi maailmanlaajuinen kriisi.

*
*    *

Laekenin julistuksen luotaamia suuntaviivoja odotettaessa parlamentti toteaa unionin tulevan
uudistamisen osalta tyytyväisenä sen, että neuvosto on taipunut kannattamaan parlamentin toivomaa
valmistelukuntamallia hallitustenvälisen konferenssin valmistelussa.

Haluaisin kiinnittää huomiotanne kolmeen keskeiseen seikkaan, jotka aiheuttavat huolta puhuttaessa
valmistelukunnan toimintaan liittyvistä järjestelyistä ja sen kokoonpanosta, joista nähdäkseni tässä
kokouksessa päätetään. Vaikka parlamentti antaa viralliset ehdotuksensa vasta marraskuussa,
haluaisin painottaa näitä kolmea avainkysymystä, jotka Euroopan parlamentin perussopimus-,
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan puheenjohtaja Napolitano on jo ottanut esiin
kirjeessään neuvoston puheenjohtajalle Michelille.

Parlamentti, kuten myös COSAC, katsoo, että on parempi pyrkiä yhteisymmärrykseen
johdonmukaisesta suunnitelmasta, mikä ei estä esittämästä – tietyiltä osin – vähemmistöön jääneitä
vaihtoehtoja. Muutoin valmistelukunnasta tulee akateeminen foorumi, ja kaikki hyöty menetetään.
Unionin tulevaisuus herättää huolta kaikissa kansalaisissa. Nizzassa saadut kokemukset osoittivat,
että kansalaiset haluavat, että heille esitetään selkeitä ehdotuksia.

Parlamentti toivoo lisäksi jäsenilleen asianmukaista ja hyvin suhteutettua edustusta tulevassa
valmistelukunnassa. Se on luonnollisesti valmis antamaan – kuten edellisessäkin
valmistelukunnassa menestyksekkäästi tehtiin – kaiken tarvittavan logistisen tuen valmistelukunnan
työn onnistumisen varmistamiseksi sekä henkistä pääomaansa neuvoston käyttöön
valmistelukunnan sihteeritehtävien hoitamiseksi neuvoston ja komission sihteeristön kanssa.

Pidän ensiarvoisen tärkeänä, että uusien jäsenvaltioiden liittymisen konkretisoituessa varmistumme
valmistelukunnan työn onnistumisesta, sillä kaikki tietävät sen valmistelevan hallitustenvälisen
konferenssin työtä, jossa ei ole varaa epäonnistua.
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Laajentumisen osalta haluaisin korostaa, että EU:n ja ehdokasvaltioiden yhtenäisyys syyskuun
11. päivän tapahtumien jälkeen on tehnyt minuun syvän vaikutuksen. Troikka, joka ei ole säästellyt
voimiaan kansainvälisellä areenalla, puhuu paitsi 15 jäsenvaltion myös 12 ehdokasvaltion nimissä.
Tällainen on tulevaisuuden Eurooppa. Käytetään siis tämä tilaisuus hyväksi ja pidetään kaikissa
neuvottelujen vaiheissa, jotka voivat olla vaikeitakin, mielessä se, miten suurista asioista on kyse.

_____________________



JULKILAUSUMAT

Tiedote 22.10.2001 - FI - PE 311.224

11

EUROOPAN UNIONIN VALTIOIDEN- JA
HALLITUSTEN

PÄÄMIESTEN JA EUROOPAN KOMISSION
 PUHEENJOHTAJAN JULKILAUSUMAT
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EURON KÄYTTÖÖNOTON VALMISTELU

Eurooppa-neuvosto on tutustunut viimeisimpään komission arviointikertomukseen eurosetelien ja
-metallirahojen käyttöönottoon liittyvistä valmisteluista. Kertomuksen esittivät Ecofin-neuvoston
puheenjohtaja, ministeri Didier Reynders, komission jäsen Pedro Solbes sekä Euroopan
keskuspankin puheenjohtaja Wim Duisenberg.

Euron käyttöönotto on historiallinen tapahtuma. Euroopan kansalaiset hyötyvät tällöin
arkielämässään Euroopan yhdentymisen konkreettisesta tuloksesta. Euroopan näkyvyys ja läheisyys
vahvistuvat.

Eurooppa-neuvosto on todennut tyytyväisenä, että
- kansalliset hallinnot ovat käytännöllisesti katsoen saaneet valmistelunsa päätökseen

- euroalueella sijaitsevien pankkien ja vähittäiskauppojen ennakkojakelujärjestelyt on saatu
valmiiksi

- kaikki tarvittavat setelien ja metallirahojen turvallisuuteen, kuljetukseen ja varastointiin
liittyvät toimenpiteet on toteutettu

- jäsenvaltioiden, eurojärjestelmän ja komission tiedotuskampanjat voimistuvat ja niissä
kiinnitetään erityistä huomiota heikoimmassa asemassa oleviin väestöryhmiin

- järjestelyt setelien jakamiseksi euroalueen ulkopuolella sijaitseville pankeille ovat valmiit.

Eurooppa-neuvosto haluaa ilmaista kiitollisuutensa yksityisiä taloudellisia toimijoita ja varsinkin
pankkeja ja liikkeitä kohtaan niiden toimien johdosta, joita ne ovat toteuttaneet euron käyttöönoton
valmistelemiseksi.

Eurooppa-neuvosto ilmaisee tyytyväisyytensä euron käyttöönottoa koskevan nopean tietoverkon
luomiseen. Tietoverkon toteuttajia ovat jäsenvaltiot yhteistyössä Euroopan komission kanssa,
Euroopan keskuspankki ja eurojärjestelmä, ja se aloittaa toimintansa joulukuun alussa 2001.

Eurooppa-neuvosto on myös tyytyväinen siihen, että komissio on määritellyt neljäkymmentä hyvää
käytännettä euron käyttöönoton onnistumiseksi, ja se pohtii huolellisesti niiden täytäntöönpanoa
kansalliset olot huomioon ottaen.

Eurooppa-neuvosto kehottaa jäsenvaltioita, Ecofin-neuvostoa, Euroopan komissiota ja Euroopan
keskuspankkia kiinnittämään erityistä huomiota seuraaviin kysymyksiin:

- paikallishallintojen valmistelujen nykytilanne. Erityisesti olisi vauhditettava pienimpien
yhteisöjen euroon siirtymistä koskevia valmisteluja.
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- pienten ja keskisuurten yritysten (alle 50 henkilöä) valmistelujen edellyttämät lisätoimet.

- taloudelliset toimijat ovat tehneet hintojen vakautta koskevia sitoumuksia. Luotamme siihen,
että ne toimivat sitoumustensa mukaisesti. Mahdolliset väärinkäytökset annetaan ilmi.

- rajat ylittävien maksujärjestelmien toiminnan parantaminen ja varsinkin niiden kustannusten
pienentäminen. Eurooppa-neuvosto pyytää Ecofin-neuvostoa antamaan ennen Laekenin
Eurooppa-neuvostoa komission ehdotuksen pohjalta asetuksen, jolla näitä maksuja koskevat
tariffit yhdenmukaistetaan kansallisten tariffien kanssa.

_____________________
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TALOUDELLISEN TILANTEEN TARKASTELU

Eurooppa-neuvosto tarkasteli taloudellista tilannetta syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeen. Se
pani merkille, että talouskehityksen hidastuminen on korostunut näiden tapahtumien myötä, mutta
ilmaisi luottamuksensa siihen, että unionin talouden vakaa taloudellinen perusta ja jo aikaansaatu
julkisen talouden vakauttaminen auttavat varmistamaan, että vaikutus on rajallinen ja lyhytaikainen.
Se vahvisti sitoutumisensa vakaus- ja kasvusopimukseen ja Lissabonin prosessiin nopeuttamiseen
Euroopan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksien lisäämiseksi.

Eurooppa-neuvosto pani merkille komission selvityksen, jossa arvioidaan syyskuun 11. päivän
tapahtumien vaikutuksia ja analyysia asianmukaisista poliittisen tason vastauksista taloudellisen
kehityksen valossa. On tärkeää korostaa, että näkymät ovat edelleen myönteisiä eikä EU:n
talouspoliittisesta strategiasta luovuta. Eurooppa-neuvosto totesi, että inflaationäkymien edelleen
parantuminen ja maltillisen palkkakehityksen ylläpitäminen antaisivat rahapolitiikalle
liikkumavaraa.

Kyseisen vahvan sitoutumisen vuoksi neuvosto pyytää jäsenvaltioita harkitsemaan asianmukaisia
toimia ja kiinnittämään komission suositusten perusteella huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

− verouudistuksista, joista joitakin on jo hyväksytty, Euroopan taloudelle koituvat myönteiset
vaikutukset

− luottamuksen lujittaminen ja yksityinen investointi ja tarvittaessa julkinen infrastruktuuri-
investointi ja näin talouden kasvumahdollisuuksien ylläpitäminen

− annetaan automaattisten vakauttajien tehdä tehtävänsä vakaus- ja kasvusopimuksen
mukaisesti

− nopeutetaan rakenteellisten mukautustoimien toteuttamista työvoima-, tuote-, palvelu- ja
rahoitusmarkkinoilla. Barcelonan Eurooppa-neuvosto tarkastelee asiassa edistymistä tältä osin
ja vie toimia eteenpäin tarvittavin keinoin.

− työskennellään aktiivisesti WTO-neuvottelujen aloittamiseksi; nykyinen taloudellinen
epävarmuus merkitsee, että sääntöihin pohjautuvaan monenväliseen järjestelmään perustuva
ja todelliseen kehitysulottuvuuteen yhdistetty kaupan vapauttaminen on taloudellisesti ja
poliittisesti tärkeämpää kuin koskaan

Eurooppa-neuvosto toteaa uudelleen unionin sitoutumisen Lissabonin strategiaan ja pyytää
neuvostoa nopeuttamaan strategian täytäntöönpanoon liittyvää työtään.

Eurooppa-neuvosto tukee Euroopan investointipankkia sen aikomuksessa lisätä osuuttaan
luotottamalla erityisesti infrastruktuurihankkeita tietoon perustuvan talouden tukemiseksi ja pitkän
aikavälin investointien edistämiseksi.

________________________
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TERRORISMIN TORJUNTA 11. SYYSKUUTA
TOTEUTETTUJEN ISKUJEN JÄLKEEN

Eurooppa-neuvosto ilmaisee jälleen yksiselitteisen ja täyden tukensa Yhdistyneiden Kansakuntien
määrittelemissä puitteissa toteutettaville toimille, joiden tavoitteena on torjua terrorismia sen
kaikissa muodoissa, ja vahvistaa uudelleen olevansa täysin solidaarinen Yhdysvaltojen kanssa.

1. Eurooppa-neuvosto on tutustunut yleisten asioiden neuvoston puheenjohtajan selvitykseen.
Eurooppa-neuvosto pitää erityisen tärkeänä tiedottamista, neuvonpitoa ja toiminnan
yhteensovittamista Yhdysvaltojen kanssa.

Eurooppa-neuvosto vahvistaa vankkumattoman tukensa 7. lokakuuta aloitetuille
sotilasoperaatioille, jotka ovat oikeutettuja Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan ja
Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1368 perusteella.
Eurooppa-neuvosto toteaa, että nämä kohdennetut toimet ovat 21. syyskuuta 2001
kokoontuneen ylimääräisen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisia. Liittoutuman
osapuolet tekevät edelleen kaikkensa siviiliväestön säästämiseksi.

Eurooppa-neuvosto on vakaasti päättänyt torjua terrorismia sen kaikissa muodoissa kaikkialla
maailmassa. Afganistanissa tavoitteena on eliminoida 11. syyskuuta iskut tehnyt Al Qaeda –
järjestö, jonka johtajia talebanien hallinto ei ole luovuttanut. Yhdistyneiden Kansakuntien
puitteissa on ryhdyttävä heti toimiin vakaan, legitiimin, koko Afganistanin väestöä edustavan,
ihmisoikeuksia kunnioittavan ja hyviä suhteita kaikkiin naapurimaihin kehittävän hallituksen
aikaansaamiseksi. Heti kun tämä tavoite on saavutettu, Euroopan unioni käynnistää yhdessä
kansainvälisen yhteisön kanssa laajan ja kunnianhimoisen, niin poliittisen kuin
humanitäärisen avustusohjelman Afganistanin jälleenrakentamiseksi, jonka tavoitteena on
alueen olojen vakauttaminen. Puheenjohtajavaltio jatkaa korkean edustajan ja komission
kanssa yhteydenpitoa alueen kaikkien maiden kanssa, jotta ne saataisiin mukaan ohjelmaan.

Eurooppa-neuvosto jatkaa pyrkimyksiään liittoutuman lujittamiseksi, jonka kansainvälinen
yhteisö on muodostanut torjumaan terrorismia sen kaikissa muodoissa.

2. Eurooppa-neuvosto on tarkastellut terrorismin vastaisen toimintasuunnitelman
täytäntöönpanoa. Suunnitelman täytäntöönpanemiseksi toteutetaan 79 toimenpidettä.
Toimenpiteet toteutetaan nopeassa tahdissa ja ensimmäiset tulokset on jo saatu. Unohtamatta
näiden toimenpiteiden muodostamaa kokonaisuutta, Eurooppa-neuvosto pyytää neuvostoa
keskittymään erityisesti neljään kohtaan, jotka on saatava toimintakykyisiksi mahdollisimman
pian:
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– eurooppalaisen pidätysmääräystä, terrorismin kriminalisoinnin yhteistä määritelmää ja
omaisuuden jäädyttämistä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen hyväksyminen jo
saavutetun edistyksen pohjalta joulukuun 6. ja 7. päivänä 2001 kokoontuvassa oikeus-
ja sisäasioiden neuvoston istunnossa. Eurooppa-neuvosto vahvistaa päättäneensä
lopettaa kaksoisrangaistavuuden periaatteen soveltamisen useisiin rikoksiin ja erityisesti
terroritekoihin, joiden perusteella voidaan pyytää suoraa luovuttamista;

– sellaisten operatiivisten yksiköiden välisen yhteistyön vahvistaminen, joiden tehtävänä
on terrorismin torjunta: Europol, Eurojust, tiedustelupalvelut, poliisin yksiköt ja
oikeusviranomaiset. Tämän yhteistyön tavoitteena on muun muassa luettelon laatiminen
terroristiorganisaatioista ennen vuoden loppua;

– terrorismin rahoituksen torjuminen tehokkaasti hyväksymällä muodollisesti rahanpesun
torjuntaa koskeva direktiivi ja ratifioimalla nopeasti kaikissa jäsenvaltioissa terrorismin
rahoittamisen torjumista koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus. Lisäksi
rahanpesunvastaisessa toimintaryhmässä (FATF), jonka toimeksiantoa on laajennettava,
tehdyt sitoumukset on muutettava sääntelyvälineiksi vuoden loppuun mennessä;

– komission tekemien lentoturvallisuutta koskevien ehdotusten hyväksyminen viipymättä.

3. Afganistaniin ja sen naapurimaihin suunnattu humanitaarinen apu on ensisijaisen tärkeää.
Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot sitoutuvat antamaan yhdessä muiden avunantajien kanssa
kaiken tarvittavan humanitaarisen avun, jota afgaaniväestö ja pakolaiset tarvitsevat. Unioni
tekee tämän Yhdistyneiden Kansakuntien, Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) ja
muiden humanitaaristen järjestöjen puitteissa. Unioni arvostaa Venäjän federaation tarjousta
toimia läheisessä yhteistyössä tämän avun toimittamiseksi.

Eurooppa-neuvosto on tarkastellut Afganistanin kriisin taloudellisia ja rahoituksellisia
vaikutuksia naapurimaihin, jotka ottavat vastaan pakolaisia. Pakolaisten vastaanotto näihin
maihin voi olla vain väliaikaista ja tarkoituksena on, että pakolaiset palaavat Afganistaniin
heti kun kriisi on ratkaistu. Unioni tekee kaikkensa näille maille aiheutuvien taloudellisten,
rahoituksellisten ja humanitaaristen kielteisten seurausten lieventämiseksi. Euroopan unioni
lujittaa suhteitaan alueen maihin 17. lokakuuta 2001 kokoontuneen yleisten asioiden
neuvoston päätelmien mukaisesti.

4. Eurooppa-neuvosto on samassa yhteydessä tarkastellut myös niitä yhteistyötä koskevia
konkreettisia ehdotuksia, jotka Yhdysvaltojen viranomaiset ovat esittäneet 27. syyskuuta 2001
järjestetyn Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja Yhdysvaltojen presidentin tapaamisen
jälkeen. Ehdotusten tekninen tarkastelu on aloitettu ja niistä keskustellaan jo Yhdysvaltojen
viranomaisten ja operatiivisen troikan kesken Washingtonissa. Suurin osa näistä ehdotuksista
sisältyy jo Euroopan unionin toimintasuunnitelmaan. Unioni on lisäksi valmis toimimaan
yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa sellaisissa vastavuoroisissa aloitteissa kuten:
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– Yhdysvaltojen ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisen keskinäisen
oikeusavun helpottaminen ja terrorismin johdosta tapahtuva luovuttaminen
jäsenvaltioiden perustuslakien mukaisesti;

– terroritarkoituksessa mahdollisesti käytettävien kemiallisten ja biologisten aseiden ja
aineiden sekä ydinaineiden ja ydinaseiden leviämisen estämistä ja viennin valvontaa
koskevien yhteisten toimien vahvistaminen;

– maiden välisen yhteistyön tiivistäminen passien ja viisumien turvallisuuden
varmistamiseksi sekä väärennettyjen asiakirjojen torjuminen.

5. Eurooppa-neuvosto on tarkastellut kemiallisilla tai biologisilla aseilla tehtävien terrori-iskujen
uhkaa. Näihin uhkiin on vastattava asianmukaisella tavalla sekä jäsenvaltioissa että koko
Euroopan unionissa. Ainuttakaan tämäntyyppistä iskua ei ole todettu Euroopassa.
Viranomaiset ylläpitävät tehostettua valvontaa ja tiedustelupalvelujen sekä poliisi-,
väestönsuojelu- ja terveysviranomaisten välistä yhteistyötä vahvistetaan.

Jo toteutettujen toimenpiteiden lisäksi Eurooppa-neuvosto pyytää neuvostoa ja komissiota
valmistelemaan ohjelman, jonka tarkoituksena on jäsenvaltioiden välisen yhteistyön
parantaminen uhkien, varoitusten ja väliintulon tarpeen arvioinnissa ja välineiden
varastoinnissa sekä tutkimuksen alalla. Tämän ohjelman tarkoituksena on sekä
tartunnanaiheuttajien ja toksisten aineiden havaitseminen ja tunnistaminen että kemiallisten
tai biologisten hyökkäysten torjuminen ja niiden seurausten hoitaminen. Osana tätä ohjelmaa
nimitetään Euroopan väestönsuojelutoimien koordinaattori.

Jäsenvaltiot tulevat toimimaan tinkimättömästi niitä vastuuttomia henkilöitä kohtaan, jotka
käyttävät hyväkseen nykyistä ilmapiiriä aiheuttaakseen vääriä hälytyksiä, erityisesti
soveltamalla näihin rikkomuksiin ankaria rangaistuksia.

6. Eurooppa-neuvosto korostaa, että on ratkaisevan tärkeää käynnistää Lähi-idän rauhanprosessi
uudelleen ilman ennakkoehtoa. Päätöslauselmien 242 ja 338 on oltava jatkossakin poliittisen
ratkaisun pohjana, joka perustuu palestiinalaisvaltion perustamiseen ja Israelin oikeuteen
rauhaan ja turvallisuuteen. Tällainen ratkaisu edellyttää välttämättä väkivaltaisuuksien
lopettamista ja kahden valtion periaatteen tunnustamista. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja
on saanut tehtäväkseen vierailla yhdessä unionin korkean edustajan ja komission kanssa
asianosaisissa maissa tarkastellakseen, millä keinoin unioni voi edistää kyseisen prosessin
käynnistämistä uudelleen. Euroopan unioni tulee kiinnittämään erityistä huomiota
taloudellisen ja sijoitustoiminnan käynnistämiseen uudelleen palestiinalaisalueilla.

7. Euroopan unioni tehostaa maailman muilla alueilla ponnistuksiaan, joiden tarkoituksena on
edistää maailmanlaajuista tasapuolista turvallisuuden, hyvinvoinnin ja kehityksen
järjestelmää. Oikeus on palautettava laittomuuden alueille. Vakauden palauttaminen Balkanin
alueelle on luonnollisesti ensisijaisen tärkeää Euroopan unionille.
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8. Jotta vältettäisiin terrorismin yhdistäminen arabimaihin ja islamilaiseen maailmaan yleensä
Eurooppa-neuvosto katsoo, että on välttämätöntä edistää tasa-arvoisuuteen perustuvaa
vuoropuhelua yhteiskuntiemme välillä erityisesti Barcelonan prosessin puitteissa, mutta myös
aktiivisen kulttuurivaihtopolitiikan keinoin. Unioni kehottaa jäsenvaltioissa näistä politiikoista
vastaavia henkilöitä edistämään ensisijaisen tärkeänä asiana kulttuurien välistä vuoropuhelua
käytännössä niin kansainvälisellä tasolla kuin omassa yhteiskunnassaan.

____________________
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New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
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addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:
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