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TOESPRAAK

van de Voorzitter van het  Europees Parlement,

Mevrouw  Nicole FONTAINE

tot de informele Europese Raad

op 19 oktober 2001

in GENT

Uitgesproken tekst
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Mijnheer de Eerste Minister en fungerend voorzitter van de Unie,
Dames en heren staatshoofden en regeringsleiders,
Mijnheer de voorzitter van de Commissie,
Mijnheer de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
Dames en heren ministers,

Graag wil ik u danken voor de aandacht waarmee u bij de opening van deze nieuwe bijeenkomst
van uw Raad zoals gewoonlijk de voorzitter van het Europees Parlement wilt aanhoren.

Met uw welnemen zou ik vooral in willen gaan op een van de belangrijke vraagstukken die op uw
agenda staan, namelijk de situatie die in de wereld is ontstaan na die rampzalige elfde september,
toen de burgers van onze lidstaten het nieuwe gezicht hebben leren kennen van een op
internationaal niveau georganiseerd terrorisme.

Na de eensgezinde blijken van emotie en solidariteit is onze publieke opinie thans in afwachting
van een eerste, liefst Europese evaluatie van de acties die in Europa en in de gehele wereld worden
ondernomen, en meer in het bijzonder de onlangs gestarte operaties.

Een dergelijke evaluatie is op drie niveaus wenselijk: militair, humanitair en politiek, en van mijn
kant zou ik vooral het humanitaire en het politieke aspect willen belichten.

Alle humanitaire organisaties waarschuwen ons voor de problemen die ontstaan bij het naderen van
de winter in Afghanistan. Wanneer die over enkele weken begint, zal het onmogelijk zijn om in de
bergen, die het grootste gedeelte van dat land beslaan, levensmiddelen, dekens, tenten en
medicamenten aan te voeren. De mensen in het veld schatten dat ongeveer 10 miljoen volwassenen,
kinderen en oude mensen na drie jaren van droogte dan hongersnood en een vrijwel zekere dood
tegemoet kunnen zien. We stevenen af op een humanitaire ramp en dat perspectief stelt ons voor
een dramatische uitdaging.

Ik twijfel er dan ook niet aan dat de Europese Raad wat dit betreft een krachtig signaal zal afgeven
in de richting van het Afghaanse volk en de gehele Arabisch-islamitische wereld.

Daarbij moet worden uitgegaan van drie hoofdpunten:

In de eerste plaats dient de EU in samenwerking met de VN en met de Verenigde Staten reeds nu
alle middelen te mobiliseren die nodig zijn om er, zodra dat mogelijk zal zijn, in samenwerking met
de humanitaire organisaties tijdig voor te zorgen dat de bevolking de winter overleeft, en dan niet
op een fragmentarisch wijze, maar op een manier die een alomvattende oplossing voor dit probleem
biedt. De Raad Algemene Zaken van 17 oktober heeft zich op een dergelijke aanpak vastgelegd en
daarbij kunt u rekenen op de steun van het Europees Parlement, dat wenst dat middels de
communautaire begroting aanzienlijke financiële middelen worden ingezet ter ondersteuning van
een wanhopige bevolking.
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In de tweede plaats dient de Unie uiting te geven aan haar vastbeslotenheid om het voortouw te
nemen bij de wederopbouw van het land, zodra een terugkeer naar eendracht en vrijheid dat
mogelijk zal maken. Om de steunpunten van het terrorisme te kunnen vernietigen moeten eerst de
infrastructuren van het Taliban-regime worden geneutraliseerd. Daarbij moet voorop staan dat
dergelijke acties niet zijn gericht tegen het Afghaanse volk, dat door twintig jaar van oorlog reeds te
gronde is gericht.

Tenslotte moet Europa blijk geven van zijn vastberadenheid om in samenwerking met de Verenigde
Staten alles te doen wat in zijn vermogen ligt om ervoor te zorgen dat een eventueel voortduren van
de militaire acties geen belemmering vormt voor de distributie van deze humanitaire steun vóór het
noodlottige invallen van de winter.

Wanneer dat niet lukt, zou de strijd tegen het terrorisme zijn doel niet bereiken, omdat het nastreven
van een rechtvaardige zaak dan ten koste zou gaan van miljoenen onschuldige slachtoffers. Dat zou
de westerse wereld nooit worden vergeven.

Op politiek niveau moet de Unie een voortrekkersrol vervullen ten einde de voorwaarden te
scheppen voor de instelling van een democratische regering van nationale eenheid, zodra het
afschuwelijke Taliban-regime terecht zal zijn verdreven.

De Noordelijke Alliantie lijkt zich bewust te zijn van de noodzaak van deze nationale, pluri-
etnische eenheid.

In sommige kringen wordt gesteld dat bij deze toekomstige regering van nationale eenheid om
diplomatieke redenen ook personen moeten worden betrokken die banden hebben met het Taliban-
regime, voor de gelegenheid aangeduid als "gematigden". Voorzichtigheid is echter op haar plaats.

Wat met instemming van de Afghanen zelf mogelijk moet worden gemaakt, is niet een façade van
nationale eenheid, maar een regering die op duurzame wijze in staat is voor samenhang te zorgen en
die dus representatief is voor alle etnische groepen en die de universele waarden van de mens in
acht neemt, met name die van de vrouw, waarden die de Taliban en hun meelopers voortdurend met
voeten hebben getreden. De keuze van het Afghaanse volk zal zo spoedig mogelijk tot uitdrukking
moeten worden gebracht door middel van algemene verkiezingen.

Nog steeds vanuit een politiek oogpunt bezien zou ik hieraan op persoonlijke titel willen toevoegen
dat het mij gevaarlijk lijkt te denken aan eventuele acties tegen andere landen dan Afghanistan. Ik
stel overigens vast dat dankzij de bezwaren die daartegen vooral in Europa zijn geuit, van een
dergelijke dreiging al enkele dagen geen sprake meer is.

Elke als unilateraal of eerder nog als voorwendsel ervaren latente bedreiging van andere staten zou
slechts kunnen leiden tot verwarring met betrekking tot de doelstellingen van de coalitie, die dan
aan kracht zou inboeten. Dat zou de collectieve wrok dan zelfs nog doen toenemen en leiden tot het
uiteenvallen van de grote internationale unie die zich na de aanslagen van 11 september heeft
gevormd.
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Het is niet ondenkbaar dat de wrok van de "wereld van de armen" tegen de "wereld van de rijken"
zich dan richt tegen de valse Robin Hoods, met inbegrip van de meest criminele en meest gezochte
onder hen.

Op langere termijn bezien zullen de steeds groter wordende verschillen in levensstandaard tussen
deze twee werelden, die van Noord en Zuid, in de pas begonnen nieuwe eeuw niet straffeloos
kunnen blijven toenemen. Afgezien van wezenlijke overwegingen als edelmoedigheid en universele
solidariteit moet ook worden vastgesteld dat een dergelijke gebrek aan evenwicht de kiemen van het
terrorisme in zich draagt.

Om het wederzijds begrip en de onderlinge verdraagzaamheid, met name tussen de volkeren aan
weerszijden van de Middellandse Zee, in stand te houden, heeft het Europees Parlement samen met
de voorzitter van het Marokkaanse Parlement, de heer Abdelwahad RADI, het initiatief genomen
voor een buitengewone bijeenkomst van het Euro-mediterraan Parlementair Forum, die op
8 november a.s. in Brussel zal worden gehouden.

Zolang het Israëlisch-Palestijnse conflict voortduurt, zal het internationale terrorisme gemakkelijk
aan vrijwilligers kunnen komen. Op de zgn. "gerichte" moorden op personen uit de ene groep wordt
gereageerd met moorden op personen uit de andere groep, in een spiraal die zich steeds verder naar
boven richt. En die dramatische spiraal kan alleen maar door een politieke oplossing worden
doorbroken.

Het Europees Parlement schat alle op dit moment door de Unie gedane inspanningen om een
vredesdialoog op gang te brengen op hun juiste waarde, en ik zou hulde willen brengen aan alle
betrokkenen.

Toen ik dinsdag jl. op officieel bezoek in Dublin was, heb ik een onderhoud mogen hebben met de
President van de Palestijnse Autoriteit. Op mijn vraag wat volgens hem het meest zinvolle was dat
Europa op dit moment zou kunnen doen, sprak de heer ARAFAT met name de wens uit dat de EU
haar presentie in het gebied uitbreidt. Op de zitting van de Raad van 10 oktober werd de wens
uitgesproken dat de partijen het eens worden over een onpartijdig mechanisme van toezicht.
Wellicht zou de Europese Raad in eerste instantie kunnen denken aan een uitbreiding van het aantal
Europese deskundigen dat is belast met de controle op de veiligheidssituatie en die in een heel klein
aantal reeds ter plaatse aanwezig zijn. Ik kan u verzekeren dat zij reeds geacht worden een zeer
matigende invloed te hebben.

*
*     *

De aanslagen van 11 september hebben in de hele wereld afgrijzen teweeg gebracht. Maar op het
moment dat deze Raad begint, wordt de nieuwe dreiging met chemische of bacteriologische wapens
door alle bevolkingen gezien als een gevaar dat heel dichtbij is.
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Onze medeburgers verwachten van deze bijeenkomst van de Europese Raad een antwoord, niet
alleen nationaal, maar ook hier weer Europees, en wel een antwoord op de vraag die door iedereen
wordt gesteld: "Tot welke maatregelen besluit Europa om deze nieuwe chemische en
bacteriologische dreiging het hoofd te bieden?"

Om uiting te geven aan deze solidariteit bij het nemen van maatregelen ter bescherming van de
bevolking zou ik, zo dat nog niet is voorzien, willen voorstellen dat binnenkort een buitengewone
gezamenlijke Raad wordt gehouden van de ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid,
en dat bij die gelegenheid concrete en gezamenlijke maatregelen worden genomen, met name op het
gebied van volksgezondheid en burgerbescherming.

Op wetgevingsgebied heeft het Europees Parlement waardering voor de inspanningen die de
verschillende Raden die sinds de buitengewone Europese Raad van 21 september zijn gehouden,
zich hebben getroost. Ik wil u niet verhullen dat ik ongerust ben over de onzekerheid die ten aanzien
van een aantal van de besproken voorstellen heerst, met name ten aanzien van het Europees
arrestatiebevel en de gemeenschappelijke definitie van terroristische misdaden. De Raad heeft
voorlopig nog niet de noodzakelijke compromissen kunnen bereiken en ik betreur dat. Ik heb echter
vertrouwen in het Belgische voorzitterschap, dat zich er duidelijk met kracht voor inzet dat de voor
7 december vastgestelde termijn wordt gerespecteerd. Ondanks de druk van de gebeurtenissen moet
de Europese Unie de haar geboden gelegenheid niet voorbij laten gaan om een zo noodzakelijke
kwalitatieve sprong voorwaarts te maken bij de opbouw van Europa.

Zoals u weet draagt het Europees Parlement er van zijn kant zoveel mogelijk toe bij dat met de
nodige spoed wordt gehandeld. Onze delegatie heeft onlangs haar bezwaren tegen de goedkeuring
van de richtlijn betreffende de bestrijding van het witwassen van geld laten vallen. Ook heeft het
Parlement tijdens de laatste vergaderperiode in Straatsburg volgens de urgentieprocedure gestemd
over de tekst betreffende het bevriezen van de tegoeden van als zodanig geïdentificeerde
terroristische organisaties.

*
*     *

Tenslotte zou ik heel in het kort twee van de andere kwesties die op uw agenda staan ter sprake
willen brengen: de op handen zijnde komst van de euro en de toekomstige hervorming van de Unie.

Wat de euro betreft vestigt het Parlement uw aandacht op twee belangrijke punten.

In de eerste plaats gaat het daarbij om het door de Commissie ingediende voorstel voor een
verordening betreffende grensoverschrijdende betalingen.

Het Parlement zal zich daarover in zijn vergaderperiode van november in Straatsburg uitspreken.
Zonder op de stemming in het Parlement te willen vooruitlopen, kan ik meedelen dat de
werkzaamheden in de bevoegde commissies erop lijken uit te lopen dat dit voorstel daar zonder
noemenswaardige wijzigingen zal worden goedgekeurd. En het Parlement zou graag zien dat deze
verordening al op 1 januari 2002 in werking treedt.
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Het zou dan ook zeer betreurenswaardig zijn indien de Raad er zelf niet in slaagt om de bezwaren
weg te nemen die een aantal lidstaten nog tegen de tekst hebben, met name de lidstaten waar nog
massaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om per cheque te betalen en die daarbij als
motief aanvoeren dat die momenteel gratis zijn. Uit een recent onderzoek van de Europese
Commissie blijkt dat de gemiddelde kosten van een grensoverschrijdende bankoverschrijving van
100 euro de laatste tijd nog verder zijn toegenomen en 24 euro bedragen, en dat is onthutsend.

Het Parlement is zich er terdege van bewust dat deze lidstaten vrezen dat de goedkeuring van de
verordening de banken een nieuwe mogelijkheid biedt om te proberen een impopulaire
omwenteling door te drukken: namelijk de invoering van de cheque waarvoor moet worden betaald.
Maar het is moeilijk voorstelbaar dat nationale uitzonderingen die verband houden met het gratis
beschikbaar zijn van cheques, en daartegenover het niet-lonend zijn van lopende rekeningen lang
stand kunnen houden bij de onvermijdelijk steeds groter wordende concurrentie tussen banken.

Het tweede punt dat ik onder uw aandacht zou willen brengen, betreft de moeilijke periode van de
algemene overgang naar de euro, namelijk de eerste dagen van januari. In weerwil van de
voorbereidingen en informatiecampagnes in alle lidstaten van de eurozone zullen er onvermijdelijk
problemen optreden. En dat zou politiek gezien rampzalig zijn, wanneer er van de zijde van de
hoogste autoriteiten van onze lidstaten geen krachtige en positieve signalen komen.

Wat dit betreft spreek ik de wens uit dat men de demagogen met hun doemscenario's niet de
gelegenheid biedt om daarvan gebruik te maken. In onze lidstaten wordt niet voldoende benadrukt
wat de euro ons reeds heeft gebracht, namelijk stabiliteit van de intracommunautaire mededinging,
en welke mogelijkheden de euro juist nu biedt om samen beter weerstand te bieden aan de
schokwerking van de nieuwe wereldcrisis.

*
*     *

Met betrekking tot de aanstaande hervorming van de Unie en in het perspectief van de verklaring
van Laken stelt het Parlement met tevredenheid vast dat de Raad van ministers is opgeschoven in de
richting van het Parlement met betrekking tot zijn standpunt inzake de formule voor de Conventie
ter voorbereiding van de intergouvernementele conferentie.

Ik zou uw aandacht willen vestigen op drie door ons belangrijk geachte punten met betrekking tot
de modaliteiten voor en de samenstelling van de Conventie, die naar ik meen op deze bijeenkomst
nader worden uitgewerkt. In afwachting van de officiële voorstellen van het Parlement, dat zich
daarover in november zal uitspreken, zou ik met klem willen wijzen op die drie heel erg belangrijke
vraagstukken waarover de heer NAPOLITANO, voorzitter van de Commissie constitutionele zaken,
zich reeds schriftelijk tot de heer MICHEL, fungerend voorzitter van de Raad, heeft gewend.
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Wij en ook de COSAC zijn van mening dat het de voorkeur verdient om te streven naar consensus
over een coherent ontwerp, waarbij niet moet worden uitgesloten dat ten aanzien van bepaalde
punten minderheidsstandpunten kunnen worden ingenomen. Anders zou de Conventie een
academisch forum zonder enig nut zou worden. De toekomst van de Unie gaat al onze burgers aan.
De ervaring van Nice heeft geleerd dat de burgers willen dat hun duidelijke voorstellen worden
voorgelegd.

Verder wenst het Europees Parlement dat er sprake is van een adequate en derhalve evenwichtige
vertegenwoordiging van de in de toekomstige Conventie gekozen leden. Bovendien is het
Parlement natuurlijk bereid om - zoals het dat bij de vorige Conventie ook reeds met succes heeft
gedaan - alle nodige logistieke steun te verlenen teneinde de werkzaamheden van de Conventie
volledig te doen slagen; het zal de intellectuele middelen waarover het beschikt ter beschikking
stellen van de Raad teneinde met het secretariaat-generaal van de Raad en de Commissie het
secretariaat van de Conventie op zich te nemen.

Nu de uitbreiding met nieuwe lidstaten zich aandient, lijkt het me van kapitaal belang dat wij
zorgen voor het welslagen van de Conventie, die, zoals iedereen weet, de werkzaamheden zal
voorbereiden van een intergouvernementele conferentie die niet mag mislukken.

Wat de uitbreiding betreft zou ik willen beklemtonen hoezeer ik sinds 11 september ben getroffen
door de saamhorigheid tussen de EU en de kandidaat-landen. De trojka die zich op internationaal
niveau zoveel inspanningen heeft getroost, spreekt namens de Vijftien, maar ook namens de Twaalf.
Dat is het Europa van morgen. Laten we die kans dus aangrijpen en laten we daarom in elke fase
van onderhandelingen die wellicht soms moeilijk zullen zijn, goed voor ogen houden wat er
werkelijk op het spel staat.

____________________


