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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.
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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.

____________________
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UTTALANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS
STATS- OCH REGERINGSCHEFER

OCH EUROPEISKA KOMMISSIONENS
ORDFÖRANDE

den 19 oktober 2001





ORDFÖRANDESKAPETS UTTALANDEN

Bulletin 22.10.2001 - SV - PE 311.224

13

FÖRBEREDELSER FÖR INFÖRANDET AV EURON

Europeiska rådet tog del av kommissionens senaste utvärderingsrapport om förberedelserna inför
införandet av euromynt och -sedlar. Denna rapport lades fram av ministern Didier Reynders, som är
ordförande för Ekofinrådet, kommissionsledamoten Pedro Solbes och Wim Duisenberg,
ordföranden för Europeiska centralbanken.

Införandet av euromynt och -sedlar kommer att få en historisk betydelse. Medborgarna kommer att i
sitt vardagsliv dra nytta av ett konkret och påtagligt resultat av den europeiska integrationen.
Tanken om ett synligt och nära Europa stärks därigenom.

Europeiska rådet kunde med tillfredsställelse konstatera följande:
• De nationella förvaltningarna har praktiskt taget avslutat sina förberedelser.
• Organisationen för förhandstilldelning till banker och detaljhandel inom euroområdet är på

plats.
• Alla erforderliga åtgärder har fastställts för säkerhet, transport och lagring av sedlar och

mynt.
• Medlemsstaternas, Eurosystemets och kommissionens informationskampanjer intensifieras

med särskild uppmärksamhet på de svagaste befolkningsgrupperna.
• Ramar har fastställts för distributionen av sedlar till banksektorn utanför euroområdet.

Europeiska rådet vill särskilt uttrycka sin tacksamhet gentemot de privata ekonomiska aktörerna, i
synnerhet banker och företag, för deras ansträngningar i samband med förberedelserna inför
övergången till euromynt och -sedlar.

Europeiska rådet välkomnar införandet av ett nätverk för snabb information om övergången till
euromynt och -sedlar. Detta nätverk kommer att införas av medlemsstaterna i samarbete med
Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken och Eurosystemet och kommer att tas i drift i
början av december 2001.

Europeiska rådet välkomnar också att kommissionen fastställt fyrtio praktiska råd för ett lyckat
införande av euron och kommer att noga se till att reglerna följs på lämpligt sätt med tanke på
nationella omständigheter.

Europeiska rådet uppmanar medlemsstaterna, Ekofinrådet, Europeiska kommissionen och
Europeiska centralbanken att särskilt uppmärksamma följande frågor:
• Förberedelserna inom lokala förvaltningar. Särskilt på småorter måste arbetet med

övergången påskyndas.
• Den extra ansträngning som krävs för att förbereda små och medelstora företag (med färre

än 50 anställda).
• De ekonomiska aktörerna har ingått åtaganden för prisstabilitet. Vi litar på att de fullföljer sitt

ansvar. Eventuellt missbruk kommer att polisanmälas.
• Gränsöverskridande finansiella transaktioner måste fungera bättre, särskilt bör kostnaderna

härför sänkas. Europeiska rådet uppmanar Ekofinrådet att före Europeiska rådet i Laeken anta
en förordning på grundval av kommissionens förslag i syfte att anpassa avgifterna för sådana
betalningar till de nationella avgifterna.

____________________
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ÖVERSYN AV DEN EKONOMISKA SITUATIONEN

Europeiska rådet gjorde en översyn av den ekonomiska situationen efter händelserna
den 11 september. De noterade att den ekonomiska avmattningen har förvärrats genom dessa
händelser, men uttryckte sitt förtroende för att unionens sunda ekonomiska grundvalar och den
budgetsanering som redan har uppnåtts kommer att bidra till att följderna blir begränsade och
tillfälliga. De bekräftade sitt stöd för stabilitets- och tillväxtpakten  och påskyndandet av
Lissabonprocessen i syfte att förbättra Europas tillväxtpotential på lång sikt.

De noterade kommissionens utvärderingsrapport om följderna av händelserna den 11 september och
analysen av lämpliga politiska reaktioner med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen. Det är
viktigt att betona att framtidsutsikterna fortfarande är positiva och att man inte kommer att avvika
från EU:s ekonomiska strategi. De noterade att en ytterligare förbättring av inflationsprognoserna
och ett bibehållande av måttliga löneökningar skulle ge handlingsutrymme för monetär politik.

Givet detta kraftfulla åtagande uppmanar Europeiska rådet medlemsstaterna att diskutera lämpliga
åtgärder och på grundval av kommissionens rekommendationer särskilt lägga tyngdpunkten vid
− de positiva effekterna av skattereformerna, varav en del redan har antagits, för den europeiska

ekonomin,

− att förstärka förtroendet, de privata investeringarna och vid behov offentliga investeringar i
infrastruktur och därigenom stödja ekonomins tillväxtpotential,

− att ge automatiska stabilisatorer möjlighet att spela sin roll i enlighet med stabiliserings- och
tillväxtpakten,

− att påskynda genomförandet av strukturella anpassningar på arbets-, produkt-, tjänste- och
finansmarknaderna; Europeiska rådet i Barcelona kommer att sammanfatta läget för
framstegen i detta avseende och ge nya nödvändiga impulser,

− att aktivt verka för att WTO-förhandlingarna inleds. Den nuvarande ekonomiska osäkerheten
innebär att en liberalisering av handeln, på grundval av ett regelbaserat multilateralt system, i
förening med en verklig utvecklingsdimension är viktigare än någonsin, ekonomiskt och
politiskt.

Europeiska rådet upprepar unionens åtagande enligt Lissabonstrategin och anmodar rådet att
påskynda arbetet med dess genomförande.

Europeiska rådet uppmuntrar Europeiska investeringsbankens avsikt att öka sitt bidrag genom att
tillhandahålla lån, särskilt till infrastrukturprojekt, stödja den kunskapsbaserade ekonomin och bidra
till att främja långsiktiga investeringar.

____________________
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FÖLJDERNA AV ATTENTATEN DEN 11 SEPTEMBER
OCH KAMPEN MOT TERRORISM

Europeiska rådet uttrycker på nytt och utan tvetydighet sitt fulla stöd till den åtgärd som vidtas mot
terrorismen i alla dess former inom den ram som Förenta nationerna fastställt och det bekräftar på
nytt sin totala solidaritet med Förenta staterna.

1. Europeiska rådet har tagit del av rapporten från ordföranden för rådet (allmänna frågor). Det
lägger särskilt stor vikt vid informationen, samrådet och samordningen med Förenta staterna.

Europeiska rådet bekräftar sitt starkaste stöd för de militära insatser som inleddes
den 7 oktober och som är legitima i enlighet med Förenta nationernas stadga och FN:s
säkerhetsråds resolution 1368. Det konstaterar att dessa riktade insatser ligger i linje med
slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 21 september i år. Partnerländerna kommer
även fortsättningsvis att göra allt de kan för att skona civilbefolkningen.

Europeiska rådet är fast beslutet att bekämpa terrorismen i alla dess former och överallt i
världen. I Afghanistan förblir målet att utplåna terroristorganisationen al-Qaida som ligger
bakom attentaten den 11 september och vars ledare inte utlämnats av den talibanska regimen.
Från och med nu måste man under Förenta nationernas överinseende verka för att främja
inrättandet av en stabil och legitim regering som representerar hela det afghanska folket,
respekterar de mänskliga rättigheterna och utvecklar goda förbindelser med alla grannländer.
Så snart som detta mål har uppnåtts kommer Europeiska unionen att tillsammans med det
internationella samfundet engagera sig i ett omfattande och ambitiöst stödprogram, som är
både politiskt och humanitärt, för återuppbyggnad av Afghanistan i syfte att nå stabilisering i
regionen. Ordförandeskapet, tillsammans med den höge representanten och kommissionen,
kommer att upprätthålla kontakterna med alla länder i regionen för att associera dem till
denna politik.

Europeiska rådet kommer att fortsätta sina ansträngningar att förstärka koalitionen med
världssamfundet för att bekämpa terrorismen i alla dess former.

2. Europeiska rådet har granskat genomförandet av handlingsplanen mot terrorismen. I enlighet
med denna plan har redan 79 åtgärder vidtagits. Åtgärderna har följt på varandra i jämn takt
och redan givit de första resultaten. Utan att förlora överblicken över dessa åtgärder uppmanar
det rådet att särskilt inrikta sig på följande fyra punkter som måste verkställas snarast möjligt:

− Att vid rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 6−7 december 2001 på grundval av
uppnådda framsteg godkänna de konkreta bestämmelserna för en europeisk
arresteringsorder, en gemensam definition av terroristbrott samt frysning av tillgångar.
Rådet bekräftar på nytt sin fasta beslutsamhet att slopa principen om dubbel straffbarhet
för ett stort antal gärningar, särskilt för terroristbrott, som direkt ger anledning till en
begäran om överlämnande.
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– Att förstärka samarbetet mellan de operativa organ som ansvarar för kampen mot
terrorismen: Europol, Eurojust, underrättelsetjänsterna, polisen och de rättsliga
myndigheterna. Detta samarbete bör bland annat göra det möjligt att före årets slut
upprätta en förteckning över terroristorganisationerna.

− Att effektivt bekämpa finansieringen av terrorismen genom ett formellt godkännande av
direktivet om penningtvätt och samtliga medlemsstaters påskyndade ratificering av
Förenta nationernas konvention om bekämpande av finansiering av terrorism. Dessutom
måste de åtaganden som gjorts gentemot FATF, vars mandat bör utvidgas, omvandlas
till regleringsinstrument före årsskiftet.

− Att snarast godkänna kommissionens förslag när det gäller luftfartssäkerhet.

3. Det humanitära stödet till Afghanistan och närliggande länder har fått en absolut prioritet.
Europeiska rådet och medlemsstaterna kommer att tillsammans med andra givare utverka det
humanitära stöd som är nödvändigt för att tillgodose de afghanska flyktingarnas behov.
Unionens ansträngningar ligger inom ramen för Förenta nationerna, Internationella
rödakorskommittén och andra humanitära organisationer. Unionen uttrycker sin uppskattning
av Rysslands erbjudande om ett nära samarbete för att stödet skall komma fram.

Europeiska rådet har diskuterat Afghanistankrisens ekonomiska och finansiella konsekvenser
för de grannländer som tar emot flyktingar. Dessa länders mottagande av flyktingar kan
endast vara tillfälligt, eftersom målet är att flyktingarna skall återvända till Afghanistan så
snart som krisen har lösts. Unionen kommer att göra allt som står i dess makt för att lindra de
negativa konsekvenser som drabbar dessa länder på det ekonomiska, finansiella och
humanitära planet. I enlighet med slutsatserna från rådet (allmänna frågor) av
den 17 oktober 2001 skall unionen förstärka sina förbindelser med länderna i regionen.

4. Inom denna ram diskuterade Europeiska rådet även de konkreta förslag till samarbete som de
amerikanska myndigheterna lade fram efter mötet den 27 september i år mellan Europeiska
rådets ordförande och Förenta staternas president. Den tekniska granskningen av förslagen har
redan inletts och de diskuteras nu i Washington av de amerikanska myndigheterna och den
operativa trojkan. De flesta av dessa förslag omfattas redan av Europeiska unionens
handlingsplan. Dessutom är unionen beredd att tillsammans med Förenta staterna engagera
sig i ömsesidiga initiativ som
− att underlätta den ömsesidiga rättsliga hjälpen mellan Förenta staternas och

medlemsstaternas behöriga myndigheter, liksom utlämning i ärenden som rör terrorism,
i enlighet med medlemsstaternas konstitutionella regler,

− att stärka de gemensamma insatserna för icke-spridning och exportkontroll av såväl
vapen som kemiska, bakteriologiska och nukleära ämnen som kan användas för
terrorism,

− att intensifiera vårt samarbete för att säkerställa pass- och viseringssäkerhet, liksom
kampen mot falska dokument.
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5. Europeiska rådet diskuterade hoten om användning av kemiska eller biologiska medel i
terroristdåd. Dessa måste bemötas på lämpligt sätt samtidigt av varje medlemsstat och av
Europeiska unionen i dess helhet. Ingen sådan attack har konstaterats i Europa.
Myndigheterna kommer att upprätthålla en skärpt övervakning och samarbetet mellan
underrättelsetjänster, polis, räddningsverk och hälsovårdsansvariga kommer att stärkas.

Europeiska rådet anmodar rådet och kommissionen att, parallellt med de åtgärder som redan
vidtagits, utarbeta ett program med syftet att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna när
det gäller bedömning av risker, varning och ingripande, lagring av medel samt inom
forskningsområdet. Detta program bör samtidigt gälla spårande och identifiering av
smittsamma och giftiga agens samt förebyggande och behandling av följderna av kemiska
eller biologiska angrepp. Utnämningen av en europeisk samordnare för civila skyddsåtgärder
kommer att ingå i detta program.

Medlemsstaterna kommer att agera med kraft gentemot de oansvariga personer som utnyttjar
den aktuella situationen för att sända ut falsklarm, bland annat genom att tillämpa strängare
straff för dessa överträdelser.

6. Europeiska rådet understryker att det är absolut nödvändigt att på nytt och villkorslöst få i
gång fredsprocessen i Mellanöstern. Resolutionerna 242 och 338 måste förbli grunden till en
politisk uppgörelse, grundad på upprättandet av en palestinsk stat och Israels rätt att leva i
fred och säkerhet. En nödvändig förutsättning för en sådan uppgörelse är att våldet upphör
och att principen om två stater erkänns. Europeiska rådets ordförandeskap har åtagit sig att
tillsammans med den höge representanten och kommissionen bege sig till de direkt berörda
länderna för att undersöka med vilka medel unionen kan bidra till att få i gång en sådan
process. Unionen kommer att fästa särskild vikt vid att få i gång ekonomisk aktivitet och
investeringar i de palestinska territorierna.

7. Europeiska unionen kommer att göra insatser i andra områden i världen för att främja ett
rättvist globalt system med säkerhet, välstånd, demokrati och utveckling. Rätten måste
återställas i rättslösa områden. Återställandet av stabiliteten i Balkan förblir en uppenbar
prioritering för Europeiska unionen.

8.. För att undvika sammanblandning av terrorism och den arabiska och muslimska världen,
anser Europeiska rådet att det är absolut nödvändigt att främja en dialog på lika villkor mellan
våra civilisationer, bland annat inom ramen för Barcelonaprocessen men även genom en aktiv
politik för kulturutbyte. Unionen uppmanar de ansvariga i medlemsstaterna att konkret
prioritera dialogen mellan kulturerna, både internationellt och inom sitt samhälle.

____________________
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