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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.

οοΟΟοο
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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.
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Eurooppa-neuvosto kokoontui 21 päivänä syyskuuta 2001 ylimääräiseen istuntoon analysoidakseen
kansainvälistä tilannetta Yhdysvalloissa tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen ja antaakseen
sysäyksen Euroopan unionin toiminnalle.

Terrorismi on todellinen haaste maailmalle ja Euroopalle. Eurooppa-neuvosto päätti, että
terrorismin torjunta on unionin ensisijainen tavoite nyt enemmän kuin koskaan.

Tämän lisäksi Euroopan unioni vastustaa painokkaasti fanaattisten terroristiryhmien assosioimista
arabimaihin tai islamilaiseen maailmaan.

Eurooppa-neuvosto vakuuttaa päättäväisyyttään toimia yhdessä kaikissa tilanteissa.

1.         SOLIDAARISUUS JA YHTEISTYÖ YHDYSVALTOJEN KANSSA

Eurooppa-neuvosto on täysin solidaarinen Yhdysvaltain kansaa kohtaan näiden kauhistuttavien
terroritekojen johdosta. Nämä terrori-iskut ovat isku avoimia, demokraattisia, suvaitsevia ja
monikulttuurisia yhteiskuntiamme vastaan. Ne järkyttävät syvästi kaikkia ihmisiä. Euroopan unioni
toimii yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa näiden barbaaristen tekojen toimeenpanijoiden, niistä
vastuussa olevien ja näiden liittolaisten saattamiseksi oikeuteen ja heidän rankaisemisekseen.
Yhdysvaltojen vastaisku on oikeutettu turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1368 perusteella.
Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat valmiita osallistumaan tällaisiin toimiin, kukin
mahdollisuuksiensa mukaan. Toimien on oltava kohdennettuja. Nämä toimet voidaan myös
kohdistaa sellaisia valtioita vastaan, jotka avustavat tai tukevat terroristeja tai sallivat näiden
oleskelevan alueellaan. Nämä toimet edellyttävät tiivistä neuvonpitoa kaikkien Euroopan unionin
jäsenvaltioiden välillä.

Lisäksi Euroopan unioni pyrkii siihen, että saadaan aikaan maailmanlaajuinen, mahdollisimman
kattava ja Yhdistyneiden Kansakuntien suojeluksessa toimiva liittoutuma terrorismia vastaan.
Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen lisäksi tähän liittoutumaan tulisi kuulua ainakin ehdokasvaltiot,
Venäjän federaatio, kumppanimme arabimaista ja islamilaisesta maailmasta sekä kaikki muut maat,
jotka ovat valmiita puolustamaan yhteisiä arvojamme. Euroopan unioni tehostaa terrorismin
vastaisia toimiaan koordinoidun ja monialaisen, kaikki unionin politiikat huomioon ottavan
lähestymistavan avulla. Euroopan unioni valvoo, että tämä lähestymistapa on yhdenmukainen
yhteiskuntamme perustana olevan perusvapauksien kunnioittamisen kanssa.
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2.         EUROOPPALAINEN TERRORISMIN VASTAINEN POLITIIKKA

Eurooppa-neuvosto hyväksyy seuraavan toimintasuunnitelman:

•  Poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön tehostaminen

1. Tampereen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti Eurooppa-neuvosto hyväksyy
eurooppalaisen pidätysmääräyksen käyttöönoton sekä terrorismin yhteisen määritelmän
vahvistamisen. Kyseinen pidätysmääräys korvaa nykyisen jäsenvaltioiden välisen, rikoksen
johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan järjestelmän. Itse asiassa nykyiset
luovuttamismenettelyt eivät vastaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisen integraation ja
luottamuksen tasoa. Eurooppalainen pidätysmääräys tekee mahdolliseksi etsittyjen henkilöiden
luovuttamisen suoraan oikeusviranomaiselta toiselle. Samalla taataan perusvapauksien ja
-oikeuksien kunnioittaminen.

Eurooppa-neuvosto kehottaa oikeus- ja sisäasioiden neuvostoa täsmentämään tätä sopimusta ja
vahvistamaan kiireellisesti ja viimeistään 6 ja 7 päivänä joulukuuta 2001 pidettävässä istunnossaan
eurooppalaista pidätysmääräystä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Lisäksi Eurooppa-neuvosto kehottaa oikeus- ja sisäasioiden neuvostoa panemaan mahdollisimman
nopeasti täytäntöön koko Tampereen Eurooppa-neuvostossa sovitun toimenpidepaketin.

2. Eurooppa-neuvosto pyytää oikeus- ja sisäasioiden neuvostoa käynnistämään Euroopassa
olevien, terroristeiksi epäiltyjen henkilöiden ja näitä tukevien järjestöjen tunnistamisen yhteisen
luettelon luomiseksi terroristijärjestöistä. Tässä yhteydessä tarvitaan kaikkien unionin
tiedustelupalvelujen entistä parempaa yhteistyötä ja tietojenvaihtoa. Tässä tarkoituksessa
perustetaan yhteisiä tutkintaryhmiä.

3. Jäsenvaltiot jakavat viipymättä ja järjestelmällisesti Europolin kanssa kaikki tarpeelliset
terrorismia koskevat tiedot. Europoliin perustetaan mahdollisimman nopeasti terrorismin vastaiseen
toimintaan erikoistunut yksikkö. Tämä yksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä yhdysvaltalaisten
virkaveljiensä kanssa.

Eurooppa-neuvosto toivoo, että Europolin ja Yhdysvaltojen toimivaltaisten viranomaisten välinen
yhteistyösopimus tehdään ennen vuoden loppua.

•  Kansainvälisten oikeudellisten välineiden kehittäminen

4. Eurooppa-neuvosto kehottaa panemaan mahdollisimman nopeasti täytäntöön kaikki
olemassa olevat terrorismin torjuntaan liittyvät kansainväliset yleissopimukset (YK, OECD jne.).
Euroopan unioni tukee Intian tekemää ehdotusta valmistella Yhdistyneiden Kansakuntien puitteissa
kansainvälisen terrorismin vastainen yleissopimus, joka vahvistaisi Yhdistyneiden Kansakuntien
suojeluksessa viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana toteutetun toiminnan vaikutusta.
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•  Terrorismin rahoituksen estäminen

5. Terrorismin rahoituksen vastaiset toimet ovat ratkaisevan tärkeitä. Jotta nämä toimet olisivat
tehokkaita tarvitaan painokasta kansainvälistä toimintaa. Euroopan unioni osallistuu
täysimääräisesti kyseiseen toimintaan. Tässä tarkoituksessa Eurooppa-neuvosto pyytää
Ecofin-neuvostoa ja oikeus- ja sisäasioiden neuvostoa toteuttamaan toimenpiteet, joita tarvitaan
terroristitoiminnan rahoittamisen torjumiseksi sen kaikissa muodoissa, ja erityisesti hyväksymään
lähiviikkoina rahanpesua koskevan direktiivin laajentamisen ja varojen jäädyttämistä koskevan
puitepäätöksen. Eurooppa-neuvosto pyytää jäsenvaltioita kiireellisesti allekirjoittamaan ja
ratifioimaan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen terrorismin rahoituksen kieltämisestä.
Lisäksi toteutetaan rahanpesunvastaisen toimintaryhmän yhteistyöhaluttomiksi määrittelemiin
maihin ja alueisiin suunnattuja toimenpiteitä.

•  Lentoturvallisuuden tehostaminen

6. Eurooppa-neuvosto kehottaa liikenneneuvostoa seuraavassa, 15 päivänä lokakuuta
pidettävässä istunnossaan ryhtymään tarvittaviin toimiin lentoliikenteen turvallisuuden
tehostamiseksi. Näitä toimia ovat erityisesti:
– aseiden luokittelu
– miehistön tekninen koulutus
– ruumaan menevien matkatavaroiden tarkastaminen ja seuranta
– ohjaamon turvaaminen
– jäsenvaltioiden soveltamien turvatoimien laadun valvonta.

Lentoturvallisuuden toimien tehokas ja yhdenmukainen soveltaminen varmistetaan vastavuoroisella
valvonnalla ("peer review"), joka aloitetaan välittömästi.

Euroopan unionin kokonaisvaltaisen toiminnan yhteensovittaminen

7. Eurooppa-neuvosto antaa yleisten asioiden neuvoston tehtäväksi toimia koordinoivassa ja
eteenpäinvievässä roolissa terrorismin vastaisessa toiminnassa. Yleisten asioiden neuvosto
varmistaa kaikkien unionin politiikkojen paremman yhtenäisyyden ja niiden välisen paremman
koordinoinnin. Terrorismin torjunta on sisällytettävä yhä tiiviimmin osaksi yhteistä ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaa. Eurooppa-neuvosto kehottaa yleisten asioiden neuvostoa systemaattisesti
arvioimaan Euroopan unionin suhteita kolmansiin maihin siinä valossa, tukevatko nämä maat
mahdollisesti terrorismia.

Yleisten asioiden neuvosto esittää seuraavalle Eurooppa-neuvostolle kokonaisvaltaisen selvityksen
näistä aiheista.
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3.         UNIONIN MAAILMANLAAJUINEN TOIMINTA

Terrorismin torjunta edellyttää unionin tiiviimpää osallistumista kansainvälisen yhteisön
pyrkimyksiin alueellisten konfliktien ehkäisemiseksi ja vakauttamiseksi. Erityisesti Euroopan
unioni aikoo – tiiviissä yhteistyössä Yhdysvaltojen, Venäjän federaation sekä kumppaneidensa
kanssa arabimaissa ja islamilaisessa maailmassa – kaikin keinoin pyrkiä kestävän sovun
löytämiseen Lähi-idän konfliktin osapuolten välille Yhdistyneiden Kansakuntien asiaa koskevien
päätöslauselmien pohjalta.

Unionin tehokkuus voidaan parhaiten varmistaa kehittämällä yhteistä ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) sekä saattamalla Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka
(ETPP) mahdollisimman pikaisesti operatiiviseksi. Terrorismin vastaisesta toiminnasta tulee entistä
tehokkaampaa, kun se perustuu syvennettyyn poliittiseen vuoropuheluun niiden maailman maiden
ja alueiden kanssa, missä terrorismia kehittyy.

Kaikkien maiden integroiminen maailmanlaajuiseen ja tasapuoliseen turvallisuuden, hyvinvoinnin
ja paremman kehityksen järjestelmään on edellytys vahvan ja kestävän yhteisön luomiseksi
terrorismin vastaista toimintaa varten.

Eurooppa-neuvoston jäsenet vetoavat kansainväliseen yhteisöön vuoropuhelun ja neuvottelujen
jatkamiseksi kaikilla monenvälisillä foorumeilla rauhan, oikeuden ja suvaitsevaisuuden maailman
luomiseksi meillä ja muualla. Tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto korostaa kansallismielisyyteen,
rasismiin ja muukalaisvihaan perustuvien kielteisten ilmiöiden torjunnan merkitystä, eikä hyväksy
terrorismin assosioimista arabimaihin ja islamilaiseen maailmaan.

Euroopan unioni tulee kiinnittämään erityistä huomiota pakolaisvirtojen aiheuttamaan ongelmaan.
Eurooppa-neuvosto kehottaa komissiota laatimaan pikaisesti erityisesti afgaanipakolaisille
suunnatun avustusohjelman.

4.         MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT

Syyskuun 11 päivän tapahtumat merkitsevät sitä, että talous tulee hidastumaan alunperin arveltua
enemmän. Eurooppa-neuvoston jäsenet seuraavat tilannetta tarkasti.
Eurooppa-neuvoston jäsenet ovat tyytyväisiä Euroopan keskuspankin, Yhdysvaltojen keskuspankin
(Federal Reserve Bank) sekä muiden keskuspankkien yhteensovitettuihin toimiin Atlantin
molemmin puolin, joiden ansiosta rahoitusmarkkinat saavat käyttöönsä suuremman liikkumavaran.

Eurooppa-neuvosto kehottaa komissiota esittämään seuraavalle Eurooppa-neuvostolle analyysin
taloustilanteen kehityksestä sekä mahdollisia suosituksia.

Euroopan unionin viime vuosina toteuttamien politiikkojen ja rakenneuudistusten ansiosta
saavutettu vakaus auttaa unionia selviämään tästä tilanteesta. Yhteisen rahan ansiosta euroalueen
maat ovat suojassa valuuttakurssien muutosten aiheuttamilta häiriöiltä. Euron tulevan käyttöönoton
yhteydessä itse kukin voi todeta tämän merkittävän vakauden myönteiset vaikutukset.
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Samanaikaiset pyrkimykset julkisten talouksien vakauttamiseksi ovat antaneet tarvittavan
liikkumavaran automaattisten vakauttajien toiminnan mahdollistamiseksi. Lisäksi Euroopan
keskuspankki voi niiden ansiosta omaksua keskeisen roolin Euroopan talouksia järkyttävän häiriön
torjumiseksi. Nykyoloissa nämä toimet todennäköisesti riittävät kuluttajien luottamuksen
palauttamiseen. Eurooppa-neuvosto vahvistaa sitoumuksensa kunnioittaa vakaus- ja
kasvusopimuksen puitteita, sääntöjä ja täysimääräistä soveltamista.

Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen OPECin päätökseen varmistaa öljyn jatkuva saatavuus.

*

* *

Eurooppa-neuvosto pyysi puheenjohtajavaltiota olemaan yhteydessä ehdokasvaltioihin, jotta ne
voivat yhtyä näihin päätelmiin.

Eurooppa-neuvosto päätti lähettää ministeritroikan selvittämään Euroopan unionin kantaa tietyille
kumppaneilleen erityisesti Lähi-idässä.

Eurooppa-neuvosto pyysi Euroopan unionin puheenjohtajavaltiota välittämään ja selvittämään
21 päivänä syyskuuta 2001 pidetyn ylimääräisen Eurooppa-neuvoston tulokset Yhdysvaltojen
korkeimmille viranomaisille.

____________________
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