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Hr. formand for Rådet,
mine damer og herrer - stats- og regeringschefer,
hr. kommissionsformand,
hr. højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik,
mine damer og herrer - ministre.

Jeg takker Dem for den opmærksomhed, som De som sædvanlig viser Europa-Parlamentets
formand ved åbningen af dette nye møde i Det Europæiske Råd.

Blandt de store spørgsmål, som står på dagsordenen, vil jeg gerne koncentrere størstedelen af mit
indlæg om den situation, der har været fremherskende i hele verden siden den skæbnesvangre dag
den 11. september, hvor borgerne i vore stater blev præsenteret for en helt ny form for struktureret
terrorisme på internationalt plan.

Efter den enstemmige følelse af solidaritet forventer offentligheden nu, at Det Europæiske Råd
foretager en første evaluering - en europæisk evaluering - af de foranstaltninger, der er blevet truffet
i Europa og i hele verden, og navnlig af de seneste operationer.

Denne evaluering er tiltrængt på tre niveauer: militært, humanitært og politisk, og jeg vil navnlig
omtale de humanitære og politiske aspekter.

Alle de humanitære organisationer advarer os om vinterens komme i Afghanistan. Når først
vinteren sætter ind om nogle uger, vil det være umuligt at få fødevarer, tæpper, telte og medicin
bragt frem til bjergegnene, som dækker størstedelen af landet. De stedkendte humanitære
organisationer anslår, at ti millioner voksne, børn og gamle efter tre års tørke vil være truet af sult
og en næsten sikker død. Det ville være en humanitær katastrofe, og vi står over for en dramatisk
udfordring.

Derfor er jeg ikke i tvivl om, at Det Europæiske Råd på dette punkt vil sende et meget stærkt
budskab til den afghanske befolkning og hele den arabisk-muslimske verden.

Tre hovedlinjer bør danne grundlaget for dette budskab:

For det første bør Den Europæiske Union sammen med FN og USA forpligte sig til allerede nu at
træffe alle nødvendige forholdsregler for snarest muligt og i tide at være stand til i samarbejde med
de humanitære organisationer at sikre, at befolkningen overlever vinteren, og der skal ikke blot
træffes forholdsregler her og der, men i et omfang, der svarer til det masseproblem, der foreligger.
Samlingen i Rådet (almindelige anliggender) den 17. oktober var inde på dette, og De kan regne
med støtte fra Europa-Parlamentet, som forventer, at der via fællesskabsbudgettet anvendes
betydelige finansielle midler til hjælp for en fortvivlet befolkning.

For det andet bør EU bekræfte sin vilje til at gå foran med hensyn til genopbygningen af landet, så
snart enigheden og friheden er vendt tilbage og tillader det. Ødelæggelsen af terrorismens
baglandsbaser nødvendiggør en forudgående neutralisering af Taleban-regimets infrastrukturer.
Men aktionen er ikke rettet mod det afghanske folk, som allerede er forarmet af tyve års krig.
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Endelig bør Europa bekræfte sin vilje til sammen med USA at gøre alt, hvad der står i dets magt for
at undgå, at en eventuel forlængelse af luftangrebene forhindrer distributionen af denne humanitære
hjælp inden vinterens skæbnesvangre komme.

I modsat fald risikerer indsatsen mod terrorismen ikke at nå sine mål, eftersom en retfærdig sag vil
blive forfulgt på bekostning af millioner af uskyldige ofre. Det ville ikke blive tilgivet den vestlige
verden.

På det politiske plan bør Unionen gå i spidsen for at bane vejen for en demokratisk national
enhedsregering, så snart det afskyelige Taleban-regime fuldt fortjent er blevet fordrevet.

Den Nordlige Alliance synes at være klar over nødvendigheden af denne multietniske nationale
enhed.

Nogle iagttagere mener, at denne fremtidige nationale enhedsregering af diplomatiske årsager bør
omfatte fremtrædende personer, som har forbindelser til Taleban-regimet, og som til lejligheden
betegnes som "moderate". Men der bør imidlertid udvises forsigtighed.

Udfordringen består i - under hensyntagen til afghanernes egne ønsker - ikke blot at etablere en rent
ydre national enhed, men en regering, der vedvarende kan sikre samhørighed, dvs. som
repræsenterer alle etniske grupper, og som respekterer de universelle menneskelige værdier,
herunder kvinders rettigheder, som talebanerne og deres håndlangere konstant har ladet hånt om.
Det afghanske folks valg bør hurtigst muligt komme til udtryk ved almindelig valgret.

Ligeledes set ud fra et politisk synspunkt vil jeg personligt tilføje, at det forekommer mig at være
farligt, at man lader folk tro, at der eventuelt vil komme angreb på andre lande end Afghanistan. Og
jeg konstaterer i øvrigt, takket være de forbehold, som er kommet til udtryk - navnlig fra europæisk
side - at denne trussel ikke er blevet omtalt i den senere tid.

Enhver skjult trussel, der ville blive opfattet som unilateral eller snarere som et påskud, mod andre
stater ville blot skabe forvirring med hensyn til koalitionens målsætning, som dermed ville miste
styrke. Dette ville kun øge det kollektive had og føre til en opløsning af den dyrebare internationale
enighed, som fulgte efter angrebene den 11. september.

Vi er jo alle klar over, at hadet i "den fattige verden" mod "den rige verden" meget vel kan
koncentrere sig omkring falske Robin Hood'er, herunder den mest kriminelle og den mest eftersøgte
af dem alle.

På længere sigt bør den stadig dybere kløft i levestandard mellem disse to verdener, Nord og Syd,
ikke fortsætte sin udvikling i det århundrede, som lige er begyndt. Uanset grundlæggende
menneskelige instinkter som generøsitet og solidaritet må man konstatere, at denne ubalance
risikerer at bære kimen til terrorisme i sig.

For navnlig at konsolidere den gensidige forståelse og tolerance mellem befolkningerne på begge
sider af Middelhavet har Europa-Parlamentet efter aftale med formanden for det marokkanske
parlament, Abdelwahad Radi, taget initiativ til et ekstraordinært møde i det parlamentariske Euro-
Middelhavsforum, som finder sted den 8. november 2001 i Bruxelles.
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I denne sammenhæng vil der, så længe den israelsk-palæstinensiske konflikt fortsætter, være
tilhængere af international terrorisme. Den ene sides "målrettede" mord modsvares i dag af mord
begået af den anden side i et stadig eskalerende omfang. Der kan kun løses op for denne dramatiske
eskalering gennem en politisk løsning.

Europa-Parlamentet værdsætter fuldt ud alle de dialogbestræbelser for fred, som EU udfolder i
øjeblikket, og jeg vil gerne takke alle, der er involveret i disse bestræbelser.

I Dublin, hvor jeg sidste tirsdag var på officielt besøg, havde jeg lejlighed til at tale med lederen af
Den Palæstinensiske Myndighed. På mit spørgsmål om, hvordan Europa bedst kunne gøre gavn her
og nu, svarede Yassir Arafat, at EU burde styrke sin tilstedeværelse på stedet. På rådsmødet den 10.
oktober blev der udtrykt ønske om, at parterne enes om en upartisk overvågningsmekanisme. Kunne
Det Europæiske Råd ikke i første omgang øge antallet af europæiske eksperter, som har til opgave
at varetage opfølgningen af sikkerhedssituationen, og som allerede er på stedet i meget lille antal?
Jeg kan forsikre Dem om, at de allerede nu anses for at spille en vigtig rolle som mæglere.

*
*   *

Angrebene den 11. september vakte rædsel i hele verden. Men nu, hvor mødet i Det Europæiske
Råd starter, betragtes en ny kemisk eller bakteriologisk trussel som en oplagt trussel af samtlige
befolkninger.

Borgerne forventer, at Det Europæiske Råd finder et ikke blot nationalt, men europæisk svar på det
spørgsmål, som alle stiller sig: "Hvordan vil Europa besvare denne nye kemiske og bakteriologiske
trussel?"

Må jeg - for at man kan udtrykke denne solidaritet gennem foranstaltninger til beskyttelse af
befolkningerne - foreslå, hvis det ikke allerede er planlagt, at der snarest afholdes en ekstraordinær
fælles samling i Rådet (indre anliggender og sundhed), og at der på denne samling vedtages
konkrete og fælles foranstaltninger, navnlig med hensyn til sundheds- og civilbeskyttelse?

På det retlige område værdsætter Europa-Parlamentet de bestræbelser, der er gjort på de forskellige
samlinger i Rådet, som er blevet afholdt siden det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den
21. september. Jeg ønsker at tilkendegive min bekymring over for den usikkerhed, som hersker med
hensyn til visse af de forslag, der drøftes, særlig den europæiske arrestordre og den fælles definition
af terrorforbrydelser. Rådet har hidtil ikke kunnet nå frem til de nødvendige kompromiser, og det
beklager jeg. Men jeg nærer tillid til, at det belgiske formandskab, hvis engagement enhver
anerkender, vil sørge for, at fristen, som er fastsat til den 7. december, vil blive overholdt. Den
Europæiske Union må ikke under begivenhedernes pres lade den lejlighed, som den har, gå fra sig
til foretage et kvalitetsmæssigt kvantespring i forbindelse med den europæiske opbygning, og dette
kvalitetsmæssige kvantespring er virkelig nødvendigt.
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Som bekendt bidrager Europa-Parlamentet fuldt og helt til at gennemføre en hurtig aktion. Vor
delegation har netop ophævet sine forbehold over for vedtagelsen af direktivet om bekæmpelse af
hvidvaskning af penge. Parlamentet vedtog ligeledes under sin sidste mødeperiode i Strasbourg
inden for rammerne af hasteproceduren det forslag, som fastfryser identificerede
terrororganisationers finansielle tilgodehavender.

*
*   *

Til slut vil jeg kort omtale to andre spørgsmål, som De har på dagsordenen: euroens snarlige
indførelse og den fremtidige reform af Unionen.

For så vidt angår euroen, henleder Parlamentet Deres opmærksomhed på to vigtige problemer.

Den første vedrører Kommissionens forslag til forordning om grænseoverskridende
pengeoverførsler.

Parlamentet vil tage stilling under sin mødeperiode i november i Strasbourg. Uden at foregribe
afstemningsresultatet synes arbejdet i de udvalg, som forslaget er henvist til, at antyde, at dette
forslag vil blive vedtaget uden væsentlige ændringer. Og Parlamentet ønsker, at denne forordning
træder i kraft allerede den 1. januar 2002.

Derfor ville det være meget uheldigt, hvis det ikke lykkes for Rådet at imødegå de indvendinger,
som visse medlemsstater gør gældende over for forslaget, navnlig de, der påberåber sig den endnu
omfattende praksis med betaling pr. check, og den omstændighed, at disse nu er gratis.
Kommissionen har for nylig foretaget en undersøgelse, der viser, at de gennemsnitlige
omkostninger i forbindelse med en grænseoverskridende bankoverførsel på 100 euro atter er steget
og nu beløber sig til hele 24 euro.

Parlamentet er godt klar over, at disse stater frygter, at vedtagelsen af forordningen bliver en ny
anledning for bankerne til at forsøge at gennemtvinge en upopulær revolution: betalingschecken.
Men det er svært at forestille sig, hvorledes nationale undtagelser baseret på gratis checks, der
modsvares af manglende afkast af almindelige bankkonti, vil kunne modstå den voksende
konkurrencen mellem bankerne i længere tid.

Det andet problem vedrører den ømtålelige periode omkring euroens indførelse, dvs. de første dage
i januar. Til trods for den forberedelses- og informationsindsats, der er gjort i alle euroområdets
medlemsstater, er genvordigheder uundgåelige. De kan blive politisk ødelæggende, hvis de ikke
ledsages af et stærkt og positivt budskab fra de højeste myndigheder i vore stater.



TALE AF PARLAMENTETS FORMAND

Bulletin 22.10.2001 - DA - PE 311.224

9

På dette punkt udtrykker jeg ønske om, at man ikke giver demagogiske ulykkesprofeter lejlighed til
at udnytte situationen. Det er ikke i tilstrækkelig grad blevet understreget, hvad euroen allerede har
betydet, navnlig for en stabil konkurrence i EU, og hvad den betyder i dag, hvor det gælder om
sammen at modstå en ny verdenskrise.

*
*   *

Med hensyn til den kommende EU-reform og som optakt til Laeken-erklæringen konstaterer
Parlamentet med tilfredshed, at Rådet går ind for at indkalde et konvent som forberedelse til
regeringskonferencen, sådan som Parlamentet selv har ønsket det.

Jeg ønsker at henlede opmærksomheden på tre væsentlige punkter, som vækker bekymring med
hensyn til konventets vilkår og sammensætning, og som er et af de punkter, der skal afgøres på
mødet. I afventning af formelle forslag fra Parlamentet, som tager stilling i november, tillader jeg
mig at insistere på disse tre nøglespørgsmål, som Giorgio Napolitano, formand for Udvalget om
Konstitutionelle Anliggender, allerede har skrevet til Rådets formand, Michel, om.

Vi mener i lighed med COSAC, at det er bedst at søge konsensus om et sammenhængende projekt,
hvilket ikke udelukker alternative forslag fra mindretal på visse punkter. Hvis dette ikke er muligt,
vil konventet blive omdannet til et akademisk forum og dermed miste sin værdi. Unionens fremtid
bekymrer alle vore medborgere. Erfaringerne fra Nice har vist, at borgerne ønsker at få forelagt
klare forslag.

I øvrigt ønsker Europa-Parlamentet en adækvat - hvilket vil sige velafbalanceret - repræsentation af
medlemmerne i det fremtidige konvent. Endvidere er Parlamentet naturligvis rede til – som det i
øvrigt med held gjorde under det foregående konvent – at yde enhver nødvendig logistisk bistand,
for at konventets arbejde bliver en succes, og til ligeledes at stille de nødvendige intellektuelle
ressourcer til rådighed for Rådet for sammen med Rådets og Kommissionens sekretariater at
varetage konventets sekretariat.

Forud for de nye tiltrædelser er det af afgørende betydning at sikre konventets succes, fordi
konventet som bekendt skal forberede en regeringskonference, der ikke må slå fejl.

Og lad mig, hvad angår udvidelsen, understrege, hvor stort et indtryk samhørigheden mellem EU og
kandidatlandene efter den 11. september har gjort på mig. Trojkaen, som har gjort en stor indsats på
den internationale scene, taler både på De Femtens og på de tolv kandidatlandes vegne. Det er
morgendagens Europa. Lad os da udnytte denne chance og lad os i den forbindelse i alle faser af de
undertiden vanskelige forhandlinger koncentrere os om de væsentligste udfordringer.

_______________
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FORBEREDELSE AF INDFØRELSEN AF EUROEN

Det Europæiske Råd noterede sig den sidste evalueringsrapport fra Kommissionen om forberedel-
serne til indførelsen af euromønter og -sedler. Denne rapport blev forelagt af minister Didier
Reynders, formand for Økofin-Rådet, af kommissær Pedro Solbes og af formanden for Den Euro-
pæiske Centralbank, Wim Duisenberg.

Indførelsen af euroen er af stor historisk betydning. Borgeren vil i sin dagligdag få fordel af et kon-
kret og håndgribeligt resultat af den europæiske integration. Det vil øge Europas synlighed og nær-
hed.

Det Europæiske Råd noterede sig med tilfredshed:

•  at de nationale forvaltninger praktisk taget har afsluttet deres forberedelser

•  at planen for forhåndsdistribution af eurosedler og -mønter til banker og detailforretninger i
eurozonen er på plads

•  at der er truffet alle nødvendige foranstaltninger vedrørende sedlernes og mønternes sikker-
hed, transport og opbevaring

•  at oplysningskampagnerne fra medlemsstaterne, eurosystemet og Kommissionen tager til i
styrke, idet der særlig fokuseres på de mest sårbare befolkningsgrupper

•  at der er fastlagt en ramme for distribution af sedler til banksektoren uden for eurozonen.

Det Europæiske Råd vil gerne takke de private økonomiske aktører, herunder især banker og forret-
ningsdrivende, for deres bestræbelser for at forberede overgangen til eurosedler og -mønter.

Det Europæiske Råd hilser oprettelsen af et netværk for hurtig information om overgangen til euro-
sedler og -mønter velkommen. Dette netværk vil blive oprettet af medlemsstaterne i samarbejde
med Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og eurosystemet og vil begynde at fun-
gere i starten af december 2001.

Det Europæiske Råd hilser det ligeledes velkommen, at Europa-Kommissionen har indkredset 40
forslag til god praksis vedrørende en gnidningsløs indførelse af euroen, og vil nøje overveje, hvor-
dan de kan gennemføres under behørigt hensyn til nationale forhold.
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Det Europæiske Råd anmoder medlemsstaterne, Økofin-Rådet, Europa-Kommissionen og Den
Europæiske Centralbank om at være særlig opmærksom på:

•  hvor langt de lokale forvaltninger er nået i forberedelserne. Navnlig skal arbejdet med om-
lægningen i de mindste lokale enheder fremskyndes;

•  den ekstra indsats, der skal gøres for at forberede små og mellemstore virksomheder (mindre
end 50 personer) på overgangen;

•  at de økonomiske aktører har påtaget sig nogle forpligtelser med hensyn til prisstabilitet. Vi
har tillid til, at de lever op til deres ansvar. Et eventuelt misbrug vil blive anmeldt;

•  at den måde, hvorpå de grænseoverskridende betalingssystemer fungerer, skal forbedres, og
navnlig at omkostningerne i forbindelse hermed skal nedsættes. Det Europæiske Råd opfor-
drer Økofin-Rådet til inden Det Europæiske Råd i Laeken at vedtage en forordning på forslag
af Kommissionen om at bringe gebyrerne for disse betalinger på linje med de gebyrer, der
gælder i medlemsstaterne.

________________________
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GENNEMGANG AF DEN ØKONOMISKE SITUATION

Det Europæiske Råd gennemgik den økonomiske situation efter begivenhederne den 11. september.
Det noterede sig, at den økonomiske afmatning er blevet accentueret af disse begivenheder, men
udtrykte tillid til, at de sunde grundlæggende økonomiske forhold i EU og den finanspolitiske kon-
solidering, der allerede er opnået, vil bidrage til at sikre, at virkningerne bliver begrænsede og mid-
lertidige. Det Europæiske Råd bekræftede sin forpligtelse over for stabilitets- og vækstpagten samt
sit tilsagn om at fremskynde Lissabon-processen for at øge Europas vækstpotentiale på længere sigt.

Det noterede sig Kommissionens rapport, der indeholder en evaluering af virkningerne af begiven-
hederne den 11. september, samt analysen af de relevante politiske reaktioner på baggrund af den
økonomiske udvikling. Det er vigtigt at understrege, at udsigterne fortsat er positive, og at der ikke
vil blive afveget fra EU's strategi for den økonomiske politik. Det noterede sig, at en yderligere for-
bedring af inflationsudsigterne og en fortsat løntilbageholdenhed vil give spillerum for den mone-
tære politik.

På baggrund af dette klare tilsagn opfordrer Det Europæiske Råd medlemsstaterne til at overveje at
gennemføre passende foranstaltninger og på baggrund af Kommissionens henstillinger navnlig at
lægge vægt på:

– de positive virkninger på den europæiske økonomi af skattereformen, som for visse
deles vedkommende allerede er vedtaget

– at styrke tilliden og de private investeringer samt eventuelt offentlige infrastruktur-
investeringer for dermed at fastholde økonomiens vækstpotentiale

– at lade de økonomiske stabilisatorer spille deres rolle i overensstemmelse med stabili-
tets- og vækstpagten

– at fremskynde gennemførelsen af strukturtilpasningsbestræbelser med hensyn til
arbejdskraft, produkter, tjenesteydelser og finansmarkeder. Det Europæiske Råd vil på
sit møde i Barcelona gøre status over de fremskridt, der er gjort på dette område og give
de nødvendige ny impulser

– at gøre en aktiv indsats for at igangsætte WTO-forhandlingerne. Den nuværende
økonomiske usikkerhed betyder, at handelsliberalisering på grundlag af et regelbaseret
multilateralt system og i tilknytning til en egentlig udviklingsdimension er mere
væsentlig end nogensinde før, både økonomisk og politisk.

Det Europæiske Råd bekræfter på ny EU's forpligtelse over for Lissabon-strategien og anmoder
Rådet om at fremskynde arbejdet med gennemførelsen heraf.

Det Europæiske Råd bakker op om EIB's planer om at øge sit bidrag ved at yde lån, navnlig til
infrastrukturprojekter, for at støtte den videnbaserede økonomi og bidrage til at fremme langsigtet
investering.

_______________
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SITUATIONEN EFTER ATTENTATERNE DEN 11.
SEPTEMBER

OG BEKÆMPELSE AF TERRORISMEN

Det Europæiske Råd giver på ny udtryk for sin utvetydige og fuldstændige støtte til den aktion, mod
terrorisme under enhver form, som gennemføres inden for de rammer, der er fastlagt af De
Forenede Nationer og bekræfter på ny sin fuldstændige solidaritet med USA.

1. Det Europæiske Råd har noteret sig rapporten fra formanden for Rådet (almindelige anliggen-
der). Det lægger særlig vægt på information, konsultation og koordinering med USA.

Det Europæiske Råd bekræfter sin uforbeholdne støtte til de militære operationer, der blev
iværksat den 7. oktober, og som er legitime i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1368.
Det konstaterer, at disse målrettede aktioner ligger i forlængelse af konklusionerne fra det
ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 21. september 2001. Partnerne vil fortsat gøre
alt, hvad de kan, for at skåne civilbefolkningen.

Det Europæiske Råd er fast besluttet på at bekæmpe alle former for terrorisme overalt i ver-
den. I Afghanistan er målet fortsat at udrydde terroristorganisationen Al Qaeda, der står bag
attentaterne den 11. september, og hvis ledere ikke er blevet udleveret af Taliban-styret. Der
bør nu under FN's auspicier udfoldes bestræbelser på at fremme tilvejebringelsen af en rege-
ring, der er stabil, legitim og repræsentativ for hele den afghanske befolkning, som respekte-
rer menneskerettighederne, og som er indstillet på at skabe gode forbindelser med samtlige
nabolande. Når dette mål er nået, vil Den Europæiske Union sammen med det internationale
samfund iværksætte et omfattende og ambitiøst både politisk og humanitært bistandsprogram
til genopbygning af Afghanistan med henblik på stabilisering af regionen. Formandskabet vil
sammen med den højtstående repræsentant og Kommissionen fortsætte kontakterne med alle
landene i regionen for at inddrage dem i denne proces.

Det Europæiske Råd vil fortsætte sine bestræbelser på at styrke det internationale samfunds
alliance mod alle former for terrorisme.

2. Det Europæiske Råd har drøftet iværksættelsen af handlingsplanen til bekæmpelse af ter-
rorisme. I henhold til denne plan er der nu iværksat 79 foranstaltninger. Disse foranstaltninger
gennemføres løbende, og har allerede givet resultater. Det anmoder Rådet om, uden at lade
disse foranstaltninger ude af syne, især at koncentrere sig om fire hovedpunkter, der snarest
muligt bør udmøntes i konkret handling:

– godkendelse på samlingen i Rådet (retlige og indre anliggender) den 6.-7. december
2001 på grundlag af de fremskridt, der allerede er gjort, af de nærmere retningslinjer for
den europæiske arrestordre, en fælles definition af terrorisme og indefrysning af aktiver.
Det Europæiske Råd bekræfter på ny, at det er fast besluttet på at ophæve princippet om
dobbelt strafbarhed for en lang række forhold, der giver anledning til en anmodning om
umiddelbar udlevering, navnlig terrorhandlinger
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– styrkelse af samarbejdet mellem de forskellige operative tjenester med ansvar for be-
kæmpelse af terrorisme: Europol, Eurojust, efterretningstjenesterne, politimyndig-
hederne og de retslige myndigheder. Dette samarbejde skal navnlig gøre det muligt at
opstille en liste over terroristorganisationer inden årets udgang

– effektiv bekæmpelse af finansieringen af terrorisme, idet samtlige medlemsstater for-
melt godkender direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og fremskynder
ratifikationen af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme. Endvi-
dere bør de forpligtelser, der er indgået inden for FATF, hvis mandat bør udvides, om-
sættes til lovgivningsinstrumenter inden årets udgang

– omgående godkendelse af de forslag, som Kommissionen har fremsat vedrørende luft-
fartssikkerhed.

3. Den humanitære bistand til Afghanistan og dets nabolande prioriteres meget højt. Den Euro-
pæiske Union og medlemsstaterne vil sammen med andre donorer stille al nødvendig huma-
nitær bistand til rådighed for at imødekomme den afghanske befolknings og de afghanske
flygtninges behov. EU vil formidle denne indsats gennem FN, Den Internationale Røde Kors
Komité (ICRC) og andre humanitære hjælpeorganisationer. EU giver udtryk for sin anerken-
delse af det tilbud, som Den Russiske Føderation har givet, om tæt samarbejde om transport
af bistanden.

Det Europæiske Råd har drøftet de økonomiske og finansielle konsekvenser af krisen i
Afghanistan for de nabolande, der tager imod flygtningene. Flygtningenes ophold i disse
lande kan kun være midlertidigt, idet målet er, at de skal vende tilbage til Afghanistan, så
snart der er fundet en løsning på krisen. EU vil gøre alt for at mindske de negative konsekven-
ser af økonomisk, finansiel og humanitær art, som disse lande er udsat for. I overensstem-
melse med konklusionerne fra samlingen i Rådet (almindelige anliggender) den 17. okto-
ber 2001 vil EU styrke sine forbindelser med landene i regionen.

4. Det Europæiske Råd har i samme forbindelse endvidere gennemgået de konkrete samarbejds-
forslag, som de amerikanske myndigheder fremsatte efter mødet den 27. september mellem
formanden for Det Europæiske Råd og USA's præsident. Den tekniske gennemgang af disse
forslag er allerede påbegyndt, og de er nu ved at blive drøftet mellem de amerikanske myn-
digheder og den operative trojka i Washington. De fleste af forslagene indgår allerede i Den
Europæiske Unions handlingsplan. EU er desuden rede til sammen med USA at deltage i gen-
sidige initiativer såsom:

– lettelse af den gensidige retshjælp mellem USA's og medlemsstaternes kompetente
myndigheder samt af udlevering for så vidt angår terrorisme i overensstemmelse med
medlemsstaternes forfatningsmæssige bestemmelser

– styrkelse af den fælles indsats inden for ikke-spredning og kontrol med eksport af såvel
våben som kemiske og bakteriologiske stoffer samt nukleare materialer, der kan anven-
des til terroristformål

– intensivering af vort samarbejde med henblik på pas- og visumsikkerhed og bekæm-
pelse af falske dokumenter.
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5. Det Europæiske Råd har drøftet risikoen for brug af biologiske og kemiske midler under
terroristaktionerne. Dette kræver reaktioner, der er tilpasset såvel de enkelte medlemsstater
som Den Europæiske Union som helhed. Der er ikke konstateret sådanne angreb i Europa.
Myndighederne vil fortsat udvise stor agtpågivenhed og samarbejdet mellem efterretnings-,
politi-, civilbeskyttelses- og sundhedstjenesterne vil blive styrket.

Sideløbende med de foranstaltninger, der allerede er truffet, anmoder Det Europæiske Råd
Rådet og Kommissionen om at udarbejde et program, der tager sigte på at forbedre samarbej-
det mellem medlemsstaterne med hensyn til risikovurdering, alarm og intervention, oplagring
af materiel samt inden for forskning. Dette program vil både skulle omfatte detektion og
identifikation af smitsomme og giftige stoffer og forebyggelse og behandling af kemiske eller
biologiske angreb. Programmet vil blandt andet komme til at omfatte udpegelse af en euro-
pæisk koordinator for civilbeskyttelsesforanstaltninger

Medlemsstaterne vil indtage en fast holdning over for de uansvarlige, der udnytter det nuvæ-
rende klima til at slå falsk alarm, navnlig ved at idømme strenge straffe for sådanne lovover-
trædelser.

6. Det Europæiske Råd understreger, at det er bydende nødvendigt på ny at sætte skub i freds-
processen i Mellemøsten, og at der ikke må stilles forhåndsbetingelser. Resolution 242 og 338
bør fortsat være grundlaget for en politisk løsning baseret på oprettelsen af en palæstinensisk
stat og Israels ret til at leve i fred og sikkerhed. En sådan løsning forudsætter nødvendigvis, at
volden ophører, og at princippet om to stater anerkendes. Formanden for Det Europæiske Råd
har sammen med den højtstående repræsentant og Kommissionen fået til opgave at besøge de
lande, der er direkte berørt af konflikten, for at undersøge, hvordan EU kan bidrage til at gen-
oplive en sådan proces. Unionen vil lægge særlig vægt på stimulering af den økonomiske
aktivitet og investeringerne i de palæstinensiske områder.

7. Den Europæiske Union vil gøre en indsats i andre egne af verden for at fremme en retfærdig
verdensorden, der er præget af sikkerhed, velstand og udvikling. Retsstatsprincippet bør ind-
føres i de områder, hvor det ikke finder anvendelse. En genoprettelse af stabiliteten på Balkan
er naturligvis fortsat en prioritet for Den Europæiske Union.

8. For at undgå den farlige sammenblanding mellem terrorisme og den arabiske og muslimske
verden, finder Det Europæiske Råd det absolut nødvendigt at fremme dialogen mellem vore
civilisationer som ligeværdige partnere, navnlig som led i Barcelona-processen, men også
gennem en aktiv politik for kulturel udveksling. EU opfordrer de ansvarlige i medlemsstaterne
til at give dialogen mellem de forskellige kulturer en konkret prioritet, såvel internationalt
som i deres egne samfund.

________________________



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins
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