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Arvoisa neuvoston puheenjohtaja
Arvoisat valtion- ja hallitusten päämiehet
Arvoisa komission puheenjohtaja
Arvoisa YUTP:n korkea edustaja
Arvoisat ministerit

Kiitän Teitä, arvoisa pääministeri ja neuvoston puheenjohtaja, siitä että Euroopan parlamentti
otettiin mukaan tähän Eurooppa-neuvoston ylimääräiseen kokoukseen, ja olen iloinen, että sain itse
tilaisuuden esittää joitakin huomioita.

Tänään neuvostoa kuuntelee eurooppalaisten lisäksi myös hyvin suuri osa kansainvälistä suurta
yleisöä. Neuvosto on nyt historiallisen tärkeässä asemassa tänä hetkenä, jona koko maailma etsii
sopivinta tapaa taistella kauhistuttavimmat kasvonsa näyttänyttä terrorismia vastaan.

Täällä Brysselissä keskiviikkona pitämässään istunnossa parlamentti toivoi, että esitän teille näissä
poikkeuksellisissa olosuhteissa kolme sanomaa, jotka koskevat solidaarisuutta, päättäväisyyttä ja
tehokkuutta.

Solidaarisuutta olemme kaikki osoittaneet suurten tunteiden ja murheen vallassa Yhdysvaltojen
kansalle kunnioittaen uhreja, joiden joukossa oli lukuisia eurooppalaisia. Otamme osaa
amerikkalaisten suruun. Tämä on koskettanut meitä kaikkia ja loukannut arvojamme, jotka koskevat
vapautta ja oikeutta elämään. Lisäksi tiedämme, että valitettavasti Euroopan unionikaan ei ole
turvassa. Myös unionin sisällä on terrorismipesäkkeitä, ja laajamittaisia terrori-iskuja saattaa
kohdistua unioniinkin hetkenä minä hyvänsä.

Terroritekoihin on vastattava, ja Euroopan parlamentti toivoo syvästi, että viisitoista
jäsenvaltiotamme toimivat yksimielisinä – ei pelkästään periaatteellisia julkilausumia antaessaan,
mikä on itsestään selvää ja on jo tehty, vaan myös ja ennen kaikkea keinoja valitessaan ja toimia
täytäntöönpannessaan.

Yhdysvalloilla on terroritekojen ensimmäisenä välittömänä uhrina oikeus puolustautua, mutta
parlamentti toivoo, että se välttää vastaiskua, joka on liian yksipuolinen tai voidaan tulkita
sellaiseksi. Vastaiskun on nojauduttava mahdollisimman laajaan valtioiden liittoumaan, ja olen
pannut kiinnostuneena merkille Yhdysvaltojen viranomaisten viimeisimmät kaavailut, jotka
vaikuttavat olevan tämänsuuntaisia.

Parlamentti on useaan otteeseen korostanut, että on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta islamilaista
fundamentalismia ei samastettaisi islaminuskoon. Voin todeta, että tästä riskistä ovat hyvin tietoisia
myös Arabiliiton Euroopan unionin suurlähettiläät, jotka halusivat yhdessä tavata minut tiistaina
kertoakseen minulle huolestuneisuudestaan. Huolimatta unionin jäsenvaltioiden korkeimpien
viranomaisten viime päivinä aiheellisesti esittämistä monista selväsanaisista julkilausumista pelko
on olemassa, ja se on voimakas.
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Maissamme on laajoja islamilaisyhteisöjä, ja meillä on myös läheiset suhteet arabimaailmaan.
Tämänhetkisen koettelemuksen on johdettava näiden suhteiden kohentumiseen uudelleen, muun
muassa aloittamalla uudelleen unionin ja Välimeren maiden vuoropuhelu ja laajemmin Euroopan ja
islamilaisten maiden vuoropuhelu. Euroopan parlamentti aikoo toteuttaa aloitteita, joilla pyritään
tähän suuntaan.

Me kaikki tiedämme, että liian kauan ratkaisematta olleet alueelliset konfliktit ruokkivat
terrorismia. Näin tapahtuu Lähi-idässä. Kauhea kierre on katkaistava. Haluan tässä yhteydessä antaa
tunnustusta yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Javier Solanalle,
puheenjohtajavaltio Belgialle sekä ministereille, jotka ovat säännöllisesti yhteydessä israelilaisten ja
palestiinalaisten kanssa. Nämä sitkeät ponnistelut sekä tärkeimpien osapuolten järkevä asenne
näyttävät saavan aikaan joitakin toivon pilkahduksia. Huolimatta alueella sattuneista yksittäisistä
tapauksista jännitystila on selvästi lieventynyt, ja toivon, että Israelin pääministeri poistaa ehdot,
jotka hän on asettanut Shimon Peresin ja Jasser Arafatin tapaamiselle. Mikään ei edisty Lähi-idässä,
jos keskustelua ei jatketa. Ja jos rauhaan ei päästä, konflikti uhkaa koko maailmaa.

Olen vakuuttunut siitä, että tämänpäiväinen kokouksenne antaa Euroopan unionille tehokkaampia
keinoja käytettäväksi yhteisessä taistelussa terrorismia vastaan. Euroopan unionissa tämä
solidaarisuus kohdistuu Espanjan kaikkiin demokraattisiin voimiin, jotka kamppailevat ETA:n
terrorismia vastaan. Samassa hengessä otimme muutama kuukausi sitten Strasbourgissa vastaan
komentaja Massoudin, joka taisteli talebaneja vastaan Afganistanissa.

Te tiedätte, että Euroopan parlamentti on jo pitkään toivonut poliittista edistysaskelta. Parlamentti
on tästä yhtä mieltä komission kanssa, joka esitti keskiviikkona ehdotuksia, joista monet ovat
parlamentin vanhojen tai viimeaikaisten suositusten mukaisia.

On totta, että tarvitaan yhteisön etsintäkuulutusta. On totta, että tarvitaan yhteisön
syyttäjäviranomaista. On totta, että Eurojust on saatava toimimaan mahdollisimman pian. On totta,
että Europolin koordinointiroolia on lisättävä. On totta, että yhteistyötä oikeus- ja sisäasioissa
voidaan tehdä yhteisön tasolla. Ja on totta, että järjestäytynyttä rikollisuutta ja kaikkia sen muotoja,
erityisesti talousrikollisuutta ja asekauppaa, voidaan torjua yhteisön tasolla.

Parlamentti kehottaa teitä ryhtymään välittömästi toimiin, antamaan ratkaisevan poliittisen
sysäyksen. Näitä toimia helpottaa neuvoston eilisiltana tekemä poliittinen sopimus, edellyttäen että
poistetaan esteet Amsterdamin sopimuksessa määrätyltä rikosoikeuden yhdenmukaistamiselta
joulukuun alkuun mennessä. Eurooppalaisilta odotetaan näitä toimia. Ne ovat välttämättömiä
kansalaisten rauhoittamiseksi, ja ne kuuluvat vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan
alueen yhteyteen, josta päätettiin Tampereen Eurooppa-neuvostossa.

Todellista tehokkuutta ei kuitenkaan saavuteta, ellei muuteta ajattelutapoja ja käyttäytymistä.
Kaikkien turvallisuudesta vastaavien yksiköiden on tehtävä aukotonta yhteistyötä. Olemme saaneet
julman osoituksen valtavista vaaroista, joiden uhatessa turvallisuus on yhteinen tai sitä ei ole
ollenkaan. Vain toimimalla itse esimerkillisesti kaikkien jäsenvaltioiden kesken Euroopan unioni
voi toimia tehokkaasti kansainvälisten kumppaneidensa kanssa.
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Kiinnitätte varmasti huomiota viime viikolla tehtyjen hyökkäysten taloudellisiin vaikutuksiin.
Kokonaiset talouden alat voivat olla vahingoittuneet, millä voi olla vakavia seurauksia
työllisyydelle. Ajankohtana, jolloin euro tulee osaksi yli 300 miljoonan eurooppalaisen
jokapäiväistä elämää, tiivistä yhteistyötä on tehtävä talouden samoin kuin turvallisuuden alalla.
Tarvitaan yhtä eurooppalaista vastausta, ei viittätoista kansallista vastausta.

Dramaattinen tilanne vaatii Euroopan unionilta pikaista toimintaa. Uudet haasteet edellyttävät
mittavampia ponnisteluja kuin unionin rakentaminen. Euroopan tulevaisuutta koskeva keskustelu,
jolle Nizzan huippukokouksessa asetettiin määräajaksi vuosi 2004, on siten yhä tärkeämpi.

Hyvät naiset ja herrat, valtion- ja hallitusten päämiehet, voitte olla varmoja siitä, että Euroopan
parlamentti tukee päättäväistä toimintaanne tämän haasteen edessä, joka Euroopan ja koko
maailman on kohdattava ja voitettava.


