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Herr premiärminister, ordförande i rådet,
Stats- och regeringschefer,
Ordförande i kommissionen,
Höge representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken,
Ministrar.

Jag vill börja med att tacka er för den uppmärksamhet som ni som vanligt visar Europaparlamentets
talman vid öppnandet av detta nya möte inom Europeiska rådet.

Bland de mycket viktiga frågor som förts upp på dagordningen för ert möte skulle jag vilja
koncentrera huvuddelen av mitt inlägg till den situation som råder i världen sedan den ödesdigra 11
september, då medborgarna i våra stater kunde upptäcka en internationellt strukturerad terrorisms
nya ansikte.

Efter de starka känslor och den solidaritet vi alla upplevde, förväntar sig allmänheten i våra länder
nu att ni gör en första europeisk utvärdering av de åtgärder som vidtagits i Europa och i hela
världen, men framför allt av de operationer som nyligen inletts.

Denna utvärdering bör göras på tre olika plan: militärt, humanitärt och politiskt. Själv kommer jag
framför allt att behandla den humanitära och den politiska aspekten.

Alla humanitära organisationer varnar oss idag för de problem som följer med den kommande
vintern i Afghanistan. Så snart vintern är här, det vill säga om några veckor, kommer det att vara
omöjligt att leverera livsmedel, täcken och filtar, tält och läkemedel till bergsområden, som utgör
den största delen av landet. Aktörerna på plats räknar med tio miljoner vuxna, barn och äldre, som
efter tre års torka kommer att hotas av hungersnöd och en nästan säker död. Detta skulle vara en
humanitär katastrof och skulle innebära en dramatisk utmaning för oss.

Därför tvivlar jag inte på att Europeiska rådet kommer att sända ett mycket starkt budskap till den
afghanska befolkningen och till hela den arabisk-muslimska världen.

Tre huvudlinjer bör ligga till grund för detta budskap:

För det första bör Europeiska unionen, tillsammans med FN och Förenta staterna, åta sig att redan
nu mobilisera alla de medel som är nödvändiga för att, så snart som möjligt, i samarbete med de
humanitära organisationerna, kunna säkra att befolkningen överlever vintern. Detta skall göras på
ett heltäckande sätt för hela befolkningen och inte enbart genom sporadiska operationer. Vid mötet
inom ministerrådet för allmänna frågor den 17 oktober gjordes detta åtagande och ni kan räkna med
Europaparlamentets stöd. Parlamentet förväntar sig att det via gemenskapsbudgeten kommer att
ställas avsevärda ekonomiska medel till förfogande, till hjälp för en desperat befolkning.
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För det andra bör unionen bekräfta sin vilja att gå i spetsen för återuppbyggnaden av landet, så snart
landets återvunna enighet och frihet möjliggör det. För att terroristernas grundläggande baser skall
kunna tillintetgöras måste först talibanregimens infrastrukturer neutraliseras. Dessa operationer
riktas inte mot den afghanska befolkningen, som redan utarmats av 20 års krig.

Slutligen bör Europa också bekräfta sin vilja att göra allt som står i dess makt för att tillsammans
med Förenta staterna förhindra att en eventuell utdragning av de militära operationerna omöjliggör
distributionen av det humanitära biståndet före vinterns ödesdigra ankomst.

I annat fall riskerar insatserna mot terrorismen att bli fruktlösa, eftersom fullföljandet av en
rättfärdig sak skulle ske på bekostnad av miljoner oskyldiga offer. Detta skulle inte komma att
förlåtas västvärlden.

På det politiska planet bör unionen gå i spetsen för att förbereda situationen för en demokratisk
nationell enhetsregering, så snart den avskyvärda talibanregimen fördrivs, vilket förhoppningsvis
kommer att ske.

Nordalliansen förefaller vara medveten om behovet av att säkra denna mångetniska nationella
enhet.

En del åberopar diplomatiska skäl för att framträdande personer som tidigare varit knutna till
talibanregimen, men som på grund av omständigheterna blivit “moderata”, skall kunna ingå i denna
framtida nationella enhetsregering. Stor försiktighet bör dock iakttas.

Med full respekt för vad afghanerna själva önskar, är det inte en ytlig nationell union som måste
möjliggöras utan en regering, som på ett varaktigt sätt kan upprätthålla landets sammanhållning.
Denna regering måste därför företräda samtliga etniska grupper och garantera respekten för
människornas universella rättigheter, framför allt kvinnornas, som konstant har kränkts av
talibanerna och de som tjänat dem. Den afghanska befolkningens vilja måste så snart som möjligt få
komma till uttryck genom allmänna val.

Ur politiskt hänseende skulle jag också personligen vilja tillägga att jag anser det farligt att hålla
möjligheten att anfalla även andra länder än Afghanistan i åtanke. Jag har för övrigt konstaterat att
detta hot, tack vare de i synnerhet europeiska förbehåll som gjorts, inte längre påtalats de senaste
dagarna.

Alla latenta hot mot andra stater skulle uppfattas som unilaterala eller i ännu större utsträckning
som en förevändning, och skulle enbart skapa förvirring om koalitionens mål. Koalitionen skulle
därmed förlora i styrka. Eventuella hot skulle dessutom enbart öka det kollektiva hatet och leda till
en upplösning av den okränkbara internationella union som skapats sedan attentaten den 11
september.

Vi är nog alla medvetna om att den “fattiga världens” hat mot “den rika världen” mycket väl skulle
kunna fokuseras runt falska Robin Hood-skepnader, även runt den mest kriminella och eftersökta av
dem.
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I ett längre perspektiv kan inte den ständigt växande klyftan i levnadsnivå mellan dessa två världar,
det vill säga mellan Nord och Syd, ostraffat fortsätta att öka under det århundrade som nyligen
inletts. Utöver dessa väsentliga överväganden som rör universell generositet och solidaritet, kan
man bara konstatera att denna obalans riskerar att bli en grogrund för terrorism.

För att säkra ömsesidig förståelse och tolerans, framför allt mellan folken på båda sidor av
Medelhavet, har Europaparlamentet i överenskommelse med talmannen för Marockos parlament,
Abdelwahad Radi, tagit initiativ till ett extra möte inom Europa-Medelhavsforumet, som kommer
att anordnas den 8 november 2001 i Bryssel.

I detta sammanhang kommer det, så länge konflikten mellan Israel och Palestina pågår, att finnas
anhängare av internationell terrorism. Den ena sidans så kallade “riktade” mord motsvaras idag av
mord som begås av den andra sidan på en allt högre nivå. Denna dramatiska upptrappning kan
enbart få en politisk lösning.

Europaparlamentet uppskattar till fullo de insatser som Europeiska unionen för närvarande gör för
att bidra till en fredsdialog, och jag vill här uttrycka mitt beröm för dessa aktörer.

Förra tisdagen var jag på ett officiellt besök i Dublin och kunde där diskutera med den palestinska
myndighetens ledare. På min fråga om vad Europeiska unionen kunde göra av största nytta idag,
uttryckte Yassir Arafat bland annat sin önskan om att Europeiska unionen skulle förstärka sitt
deltagande på plats. Rådet uttryckte vid sitt möte den 10 oktober en önskan om att parterna skulle
komma överens om ett opartiskt övervakningssystem. Anser inte ni att Europeiska rådet till en
början skulle kunna utöka antalet europeiska experter som har i uppdrag att följa upp
säkerhetssituationen, med tanke på att det är få som finns på plats idag? Jag kan garantera er att
Yassir Arafat redan nu anser att de har en viktig roll som medlare.

*
*   *

Attentaten den 11 september har slagit hela världen med fasa. Men nu när ert rådsmöte öppnas
uppfattar de flesta det nya kemiska eller bakteriologiska hotet som ett mer överhängande hot.

Våra medborgare väntar sig att Europeiska rådets möte skall ge ett svar – ett svar som återigen inte
bara är nationellt utan europeiskt – på den fråga som vi alla ställer oss: ”Hur skall Europa bemöta
detta nya kemisk-bakteriologiska hot?”.

Jag tycker att det är viktigt att man vidtar åtgärder för att skydda medborgarna. Därför föreslår jag –
om det inte redan finns sådana planer – att man inom kort håller ett särskilt extra rådsmöte med
inrikes- och hälsovårdsministrarna, och att man vid detta möte antar konkreta gemensamma
åtgärder, särskilt när det gäller hälsovård och skydd av civilbefolkningen.



TAL AV TALMANNEN

Bulletin 22.10.2001 - SV - PE 311.224

8

På det rättsliga planet välkomnar Europaparlamentet de insatser som gjorts av de olika råd som
hållits efter rådets extra möte den 21 september. Jag måste erkänna att jag är orolig inför den
ovisshet som omger vissa av de förslag som diskuteras, särskilt den europeiska häktningsordern och
den gemensamma definitionen av terrorbrott. Tyvärr har rådet för tillfället inte kunnat finna de
kompromisser som krävs. Men jag har stort förtroende för det belgiska ordförandeskapet som,
vilket vi alla vet, är mycket engagerat för att den tidsgräns som satts till den 7 december skall hållas.
Händelserna i vår omvärld har gett EU ett unikt tillfälle att se till att unionsbygget tar ett nödvändigt
kvalitativt språng. Vi får inte låta det här tillfället gå oss ur händerna.

Som ni vet bidrar Europaparlamentet för sin del fullt ut till att uppfylla behovet av snabba insatser.
Vår delegation har nyligen beslutat att dra tillbaka sina reservationer mot ett direktiv som skall
bekämpa penningtvätt. Under den senaste sammanträdesperioden i Strasbourg antog parlamentet i
all hast en text som har som mål att frysa identifierade terroristers banktillgodohavanden.

*
*    *

Avslutningsvis vill jag bara i korthet nämna två av de andra frågor som står på er dagordning:
eurons snara införande och den framtida reformen av unionen.

När det gäller euron vill parlamentet uppmärksamma er på två frågor som ger anledning till särskild
oro.

Den första frågan gäller kommissionens förslag till förordning om gränsöverskridande betalningar.

Parlamentet kommer att uttala sig i denna fråga under sammanträdesperioden i november i
Strasbourg. Jag kan naturligtvis inte förutsäga hur parlamentet kommer att rösta. Men att döma av
arbetena i de utskott som fått ansvar för texten kommer detta förslag att antas utan nämnvärda
ändringar. Det är parlamentets förhoppning att denna förordning kan träda i kraft den 1 januari
2002.

Det skulle vara mycket olyckligt om rådet självt inte lyckas undanröja de invändningar som vissa
medlemsstater har mot texten, särskilt de medlemsstater som slår vakt om den alltjämt vidsträckta
användningen av betalningar med checkar och som poängterar att checkar för närvarande är gratis.
En ny undersökning från kommissionen visar att den genomsnittliga kostnaden för att överföra 100
euro mellan olika medlemsstater har ökat ytterligare. Denna kostnad uppgår nu till 24 euro, vilket är
högst anmärkningsvärt.

Parlamentet är fullt medvetet om att dessa länder befarar att antagandet av förordningen är ett nytt
tillfälle för bankerna att försöka driva igenom en impopulär revolution, nämligen att ta betalt för
checkarna. Men det är svårt att se hur de nationella undantagen, som grundar sig på att checkar är
kostnadsfria och på att ingen ränta därför ges på konton, skall kunna fortsätta stå emot konkurrensen
mellan banker, vilken enbart kommer att öka.
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Den andra bekymmersamma fråga som jag vill uppmärksamma er på gäller det känsliga allmänna
införandet av euron under de första dagarna i januari. Trots att alla medlemsstater i euro-området
har ansträngt sig för att förbereda och informera är det ofrånkomligt att problem kommer att uppstå.
Dessa problem kan bli politiskt förödande om de inte åtföljs av ett tydligt och positivt budskap från
de politiska ledarna i våra olika länder.

I detta sammanhang vill jag lova att vi inte skall ge demagogiska olycksprofeter tillfälle att utnyttja
dessa problem. Jag anser att vi i våra medlemsstater inte tillräckligt har betonat vad euron redan gett
oss, till exempel en stabilare konkurrens inom gemenskapen. Jag tycker också att vi bör understryka
att euron gör att vi nu gemensamt kan stå emot den nya världskrisen.

*
*    *

När det gäller den kommande reformen av unionen och med hänsyn till Laeken-förklaringen tycker
parlamentet det är bra att ministerrådet tagit ställning för att ett konvent skall förbereda
regeringskonferensen, vilket parlamentet också tidigare önskat.

Jag vill gärna rikta er odelade uppmärksamhet på tre mycket viktiga frågor som oroar oss när det
gäller konventets arbetssätt och sammansättning eftersom jag tror att ni kommer att diskutera detta
på ert sammanträde. I avvaktan på formella förslag från vår församling som kommer att uttala sig i
november vill jag särskilt betona tre nyckelfrågor om vilka Napolitano, som är ordförande för
utskottet för konstitutionella frågor, redan har skrivit till rådets tjänstgörande ordförande Michel.

Vi anser, liksom COSAC självt, att det är bäst att söka konsensus kring ett enhetligt projekt vilket
inte hindrar att man i vissa fall lägger fram alternativa förslag som stöds av en minoritet. Om detta
inte görs kommer konventet att förvandlas till ett urvattnat akademiskt forum. Unionens framtid
bekymrar alla våra medborgare. Erfarenheterna från Nice har visat att de inte vill ha något annat än
klara och tydliga förslag.

Europaparlamentet hoppas också att ett tillräckligt och proportionerligt antal förtroendevalda får
möjlighet att delta i det framtida konventet. Dessutom är parlamentet naturligtvis berett på att precis
som förra gången bidra med all den logistiska hjälp som krävs för att konventets arbete skall vara
framgångsrikt och att även erbjuda rådet de intellektuella resurser som man förfogar över för att
tillsammans med rådets och kommissionens sekretariat sköta konventets sekretariat.

Jag tror att det, nu när nya kandidatländer söker sig till unionen, är mycket viktigt att vi ser till att
konventet blir framgångsrikt eftersom alla vet att det skall förbereda arbetet inför en
regeringskonferens som inte får misslyckas.

Och apropå utvidgningen vill jag betona hur jag imponerats av sammanhållningen mellan EU och
kandidatländerna efter händelserna den 11 september. Trojkan, som har varit aktiv på den
internationella arenan, har talat inte bara för de femton medlemsstaterna utan även för de tolv
kandidatländerna. Det här är framtidens Europa. Låt oss därför utnyttja detta tillfälle och ha detta i
åtanke under de stundtals komplicerade förhandlingarna.

____________________


