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Senhor Primeiro-Ministro e Presidente em exercício da União
Senhoras e Senhores Chefes de Estado e de Governo
Senhor Presidente da Comissão
Senhor Alto Representante para a Política Externa e de Segurança Comum
Senhoras e Senhores Ministros,

Cumpre-me agradecer a atenção que, como é hábito, Vossas Excelências entendem dispensar à
Presidente do Parlamento Europeu, na abertura desta nova reunião do vosso Conselho.

De entre as grandes questões que figuram na vossa ordem do dia, gostaria, se assim mo permitem,
de centrar o essencial da minha alocução na situação que se impôs em todo o Mundo após o funesto
dia 11 de Setembro, que levou os cidadãos dos nossos países a descobrirem a nova face de um
terrorismo estruturado à escala internacional.

Após a unanimidade que concitaram a emoção e a solidariedade, as nossas opiniões públicas
aguardam da parte de Vossas Excelências uma primeira avaliação, europeia, das acções
empreendidas na Europa e no Mundo, e, mais precisamente, das operações recentemente iniciadas.

A avaliação a que aludo é desejável a três níveis: militar, humanitário e político. Pelo que me toca,
gostaria sobretudo de evocar a vertente humanitária e a vertente política.

Todas as organizações humanitárias nos alertam para o problema suscitado pela aproximação do
Inverno no Afeganistão. Quando este chegar, dentro de algumas semanas, será impossível
encaminhar víveres, cobertores, tendas e medicamentos através das montanhas que constituem a
maior parte deste país. As organizações presentes no terreno apontam para um número de dez
milhões de adultos, de crianças e de pessoas idosas, que, após três anos de seca, se veriam, assim,
ameaçados pela fome e por uma morte quase certa. A perspectiva de um desastre humanitário
coloca-nos perante um desafio trágico.

Não duvido de que o Conselho Europeu dirigirá, quanto a este aspecto, uma mensagem muito forte
à população afegã e a todo o mundo árabe-muçulmano.

Deveriam presidir a essa mensagem três linhas de força:

Em primeiro lugar, a União Europeia, em correlação com a ONU e os Estados Unidos, deveria
empenhar-se em mobilizar, desde já, todos os meios necessários para que, logo que possível, se
possa garantir a tempo, com a colaboração das organizações humanitárias, a sobrevivência da
população no Inverno, e isto não apenas de forma parcelar, mas sim à altura do problema extensivo
que se coloca. O Conselho dos Assuntos Gerais de 17 de Outubro acometeu esta via, podendo
Vossas Excelências contar com o apoio do Parlamento Europeu, que pretende, através do
Orçamento Comunitário, que sejam mobilizados importantes recursos financeiros para ajudar uma
população desesperada.
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Em segundo lugar, a União deveria afirmar a sua vontade de figurar em posição dianteira na
reconstrução do país, logo que o retorno da concórdia e da liberdade o permitam. A destruição das
bases de retaguarda do terrorismo impõe a neutralização prévia das infra-estruturas do regime
talibã. Não é, porém, dirigida contra o povo afegão, já arruinado por vinte anos de guerra.

Por último, a Europa deveria afirmar a sua vontade de fazer tudo o que se encontra ao seu alcance,
em correlação com os Estados Unidos, para que o eventual prolongamento dos ataques militares
não impeça a distribuição da ajuda humanitária antes da fatídica chegada do Inverno.

Se assim não fosse, o remédio contra o terrorismo incorreria no risco de não alcançar os seus
objectivos, posto que a prossecução de uma causa justa custaria milhões de vítimas inocentes, o que
não seria perdoado ao mundo ocidental.

No plano político, a União deve situar-se na vanguarda, a fim de preparar as condições para um
governo democrático de união nacional, logo que o odioso regime dos talibã tenha sido expulso,
como é de direito.

A Aliança do Norte parece consciente da necessidade dessa união nacional, multiétnica.

Algumas vozes invocam razões diplomáticas para conceber a associação, a esse futuro governo de
união nacional, de personalidades comprometidas com o regime talibã, classificadas, na
circunstância, de "moderadas". Impõe-se, no entanto, prudência.

O que há que tornar possível, no respeito pela vontade dos próprios afegãos, não é uma união
nacional de fachada, mas sim um governo que seja capaz de coesão de forma duradoura, por
conseguinte representativo de todos os grupos étnicos, e que respeite os valores universais da
pessoa humana, nomeadamente os das mulheres, valores que os talibã e aqueles que os têm servido
espezinharam continuamente. A escolha do povo afegão deverá exprimir-se o mais rapidamente
possível por via de sufrágio universal.

De um ponto de vista igualmente político, acrescentarei, a título pessoal, que se me afigura perigoso
alimentar a eventualidade de ataques passíveis de atingir outros países, para além do Afeganistão. E
constato, aliás, graças às reservas, nomeadamente europeias, que têm vindo a ser expressas, que esta
ameaça já não é referida há alguns dias.

Quaisquer ameaças latentes susceptíveis de ser entendidas como unilaterais ou a fortiori como
pretexto contra outros países, mais não fariam senão estabelecer a confusão quanto à finalidade da
coligação, que, sendo assim, perderia a sua força. Não poderiam senão aumentar os ressentimentos
colectivos e levar à dissociação da união internacional sagrada subsequente aos atentados do dia 11
de Setembro.

Quem é que não vê, com efeito, que os ressentimentos do "mundo da pobreza" contra o "mundo da
riqueza" podem muito bem focalizar-se em falsos Robins dos Bosques, inclusive no mais criminoso
e no mais procurado de entre eles?!
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No quadro de uma visão a mais longo prazo, o fosso em termos de nível de vida que tem vindo a
aumentar entre estes dois mundos, o do Norte e o do Sul, não poderá continuar impunemente a
acentuar-se cada vez mais no século que acaba de começar. Para além das considerações essenciais,
que são da ordem da generosidade e da solidariedade universais, forçoso se torna constatar que este
desequilíbrio se arrisca a comportar em gérmen o terreno fértil para o terrorismo.

A fim de consolidar, nomeadamente entre os povos das duas margens do Mediterrâneo, a
compreensão recíproca e a tolerância mútua, o Parlamento Europeu, de acordo com o Presidente do
Parlamento marroquino, Sr. Abdelwahad RADI, tomou a iniciativa de convocar uma reunião
extraordinária do Fórum Parlamentar Euro-Mediterrânico, que se realizará no próximo dia 8 de
Novembro, em Bruxelas.

Neste contexto, enquanto subsistir o conflito israelo-palestiniano, o terrorismo internacional
continuará a encontrar voluntários. Aos assassinatos de uns, escolhidos, como se diz, "com
precisão", contrapõem-se presentemente os assassinatos de outros, a um nível cada vez mais
elevado. Esta trágica escalada não tem outra saída que não seja política.

O Parlamento Europeu aprecia, na sua justa medida, todos os esforços em matéria de diálogo em
prol da paz que a União desenvolve neste momento, cumprindo-me prestar homenagem a todos os
seus intervenientes.

Em Dublim, na terça-feira, onde me encontrava em visita oficial, tive ocasião de me avistar com o
Presidente da Autoridade Palestiniana. À pergunta que lhe coloquei no sentido de saber o que a
Europa podia fazer de mais útil no momento presente, o Sr. ARAFAT exprimiu-me,
nomeadamente, o desejo de que a UE amplie a sua presença no terreno. O Conselho de 10 de
Outubro manifestou o desejo de que as Partes cheguem a acordo quanto a um mecanismo imparcial
de vigilância. Não crêem Vossas Excelências que, numa primeira fase, o Conselho Europeu poderia
ponderar o aumento do número de peritos europeus incumbidos de acompanhar a situação em
matéria de segurança que já se encontram presentes no local em número muito reduzido? Posso
afirmar-vos que são já considerados importantes moderadores.

*
*    *

Os atentados de 11 de Setembro provocaram o horror em todo o Mundo. Contudo, no momento em
que se abre o vosso Conselho, a nova ameaça, química ou bacteriológica, é entendida pelo conjunto
das populações como um perigo próximo.

Os nossos concidadãos aguardam da presente reunião do Conselho Europeu uma resposta, não
apenas nacional, mas europeia, uma vez mais, à pergunta que todos se colocam: " - Que decide
fazer a Europa que se encontre à altura desta nova ameaça química e bacteriológica?"

Para manifestar esta solidariedade na aplicação das medidas de protecção das populações, ser-me-á
dado sugerir, se é que não se encontra já prevista, a realização dentro em breve de um Conselho
excepcional conjunto dos Ministros do Interior e da Saúde, e que esse Conselho adopte medidas
concretas e comuns, em particular no domínio médico e da protecção civil?
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No plano judiciário, o Parlamento Europeu aprecia os esforços dos diferentes Conselhos realizados
após o vosso Conselho Europeu Extraordinário de 21 de Setembro. Devo transmitir-vos a minha
inquietação perante as incertezas que pairam em torno de certas propostas em debate,
nomeadamente o mandado europeu de captura e a definição comum dos crimes de terrorismo. De
momento, o Conselho ainda não conseguiu alcançar os compromissos necessários, o que lamento.
Contudo, confio na Presidência belga, cujo empenho no sentido de que seja respeitada a data fixada
para 7 de Dezembro todos reconhecemos. A União Europeia não deve deixar passar a ocasião que
lhe é dada, sob a pressão dos acontecimentos, de fazer com que a construção europeia efectue um
salto qualitativo, o qual é necessário.

Como é do conhecimento de Vossas Excelências, pelo que lhe toca, o Parlamento Europeu presta
todo o seu contributo no que respeita à necessidade de uma acção rápida. A nossa delegação acaba
de eliminar as suas reservas à adopção da Directiva destinada a combater o branqueamento de
capitais. Da mesma forma, no seu último período de sessões, em Estrasburgo, o Parlamento
procedeu à votação, ao abrigo do processo de urgência, do texto que congela os haveres fiscais das
organizações terroristas identificadas.

*
*    *

Para concluir, cingir-me-ei a aludir brevemente a duas outras questões que figuram na vossa ordem
do dia: a chegada iminente do Euro e a futura reforma da União.

No que ao Euro respeita, o Parlamento chama a atenção de Vossas Excelências para duas
preocupações principais.

A primeira prende-se com a proposta de regulamento relativa às transferências financeiras
transfronteiriças, apresentada pela Comissão.

O Parlamento pronunciar-se-á sobre esta matéria no período de sessões plenárias de Novembro, em
Estrasburgo. Sem que me seja permitido fazer juízos de valor antecipados quanto à sua votação, os
trabalhos das comissões a que o texto foi submetido levam a crer que a proposta será aprovada sem
grandes alterações. E o Parlamento deseja que este Regulamento entre em vigor em 1 de Janeiro de
2002.

Seria altamente lesivo que o Conselho não conseguisse ele próprio eliminar as objecções que
determinados Estados-Membros opõem ao texto, nomeadamente aqueles que invocam a prática
ainda massiva do pagamento com cheques e o facto de estes serem presentemente gratuitos. Um
inquérito recente da Comissão Europeia comprova que o custo médio de uma transferência bancária
transfronteiriça de 100 euros aumentou ainda mais há pouco tempo, ascendendo a 24 euros, o que é
desolador.
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O Parlamento tem perfeita consciência de que esses Estados-Membros receiam que a adopção do
Regulamento constitua uma nova ocasião para que os Bancos tentem impor uma revolução
impopular: a dos cheques pagos. Mas é difícil entrever como é que as derrogações nacionais,
assentes na gratuitidade dos cheques, e, em contrapartida, a ausência de remuneração das contas
correntes, poderão resistir por muito tempo ao desenvolvimento da concorrência interbancária, que
não cessará de aumentar.

A segunda preocupação que submeto à atenção de Vossas Excelências reporta-se ao período
delicado da passagem generalizada ao Euro, ao dos primeiros dias de Janeiro. Apesar dos esforços
de preparação e informação levados a efeito em todos os Estados-Membros da zona Euro, serão
inevitáveis os inconvenientes, os quais se podem tornar politicamente devastadores se não forem
associados a uma mensagem forte e positiva das mais altas Autoridades dos nossos países.

Neste aspecto, faço votos por que não seja deixada às Cassandras demagógicas a oportunidade de os
explorar. Não se insiste suficientemente, em todos os nossos países, simultaneamente no que o Euro
já trouxe consigo, nomeadamente a estabilidade da concorrência intracomunitária, e naquilo que
traz neste preciso momento, para melhor resistir em conjunto ao choque da nova crise mundial.

*
*    *

Quanto à próxima reforma da União, e na perspectiva da declaração de Laeken, o Parlamento
verifica com satisfação que o Conselho de Ministros adoptou uma orientação favorável à fórmula da
Convenção preparatória da Conferência Intergovernamental, que o Parlamento tanto havia desejado.

Faço questão de chamar plenamente a atenção de Vossas Excelências para três pontos fundamentais
que nos preocupam, a propósito das modalidades e da composição da Convenção, que, creio saber,
deverão ser delineadas durante a vossa reunião. Enquanto se aguardam propostas formais da nossa
Assembleia, que se pronunciará no mês de Novembro, permito-me insistir nestas três questões
cruciais, sobre as quais o Deputado NAPOLITANO, presidente da Comissão dos Assuntos
Constitucionais, teve já ocasião de escrever ao Sr. MICHEL, Presidente em exercício do Conselho.

Pensamos, com efeito, tal como a COSAC, que é preferível procurar um consenso em torno de um
projecto coerente, o que não exclui, em certos aspectos, que sejam apresentadas alternativas
minoritárias. Se assim não for, a Convenção transformar-se-ia num fórum académico e perderia, por
conseguinte, toda a sua utilidade. O futuro da União preocupa todos os nossos concidadãos. A
experiência de Nice demonstrou que estes pretendem que lhes sejam apresentadas propostas claras.

Por outro lado, o Parlamento Europeu deseja uma representação adequada e, por conseguinte, bem
proporcionada dos eleitos na futura Convenção. Encontra-se ainda preparado, como é natural - o
que, aliás, já fez com sucesso na Convenção precedente - para fornecer toda a assistência logística
necessária ao bom desenrolar dos trabalhos da Convenção e pôr igualmente à disposição do
Conselho os recursos intelectuais de que dispõe, a fim de assumir, juntamente com o Secretariado
do Conselho e da Comissão, o Secretariado da Convenção.
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Afigura-se-me de importância capital, no momento em que se perfilam novas adesões, que
asseguremos o êxito da Convenção, que, como todos sabem, preparará os trabalhos de uma
Conferência Intergovernamental que não terá direito a fracassar.

E, a propósito de alargamento, permitam-me que frise o quanto me sensibilizou, após o dia 11 de
Setembro, a coesão entre a UE e os países candidatos. A "Tróica", que não se poupou a esforços na
cena internacional, fala em nome dos Quinze, mas também dos Doze. Eis a Europa de amanhã!
Valorizemos, então, esta oportunidade e, nesse intuito, tenhamos presente, em cada etapa de uma
negociação que, por vezes, pode ser difícil, o essencial dos desafios que se encontram em jogo.

____________________


