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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.

_____________________


