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LÆS OGSÅVestager er skeptisk over for bankunion 
 
Men du sagde jo under hele det danske formandskab før sommerferien, at det var helt afgørende, at alle 27 EU-
lande holder sammen. Har du så opgivet det og accepteret, at Danmark ryger ud på et sidespor? 
 
»Nej, bestemt ikke. Jeg siger jo, at det skal være åbent for alle. Men vi må acceptere, at vi nu har et Europa i 
flere hastigheder. Det kan vi godt klare, hvis unionen beholder en kerne af solidaritet«.  

Thorning vil kæmpe for kernen 
Før ville du samle alle landene, men nu er du klar til at sprede dem? 
 
»Nej. Jeg vil stadig kæmpe for den kerne, men vi er nødt til at acceptere, at nogle har mere at være sammen om 
end andre lige nu. For at bevare fællesskabet må vi lade det bevæge sig i flere hastigheder«. 
 
Signalet var til at få øje på, netop som de europæiske stats- og regeringsledere i morgen mødes for at diskutere 
fremtiden for euroen og det økonomiske samarbejde på grundlag af en rapport fra EU-præsident Herman Van 
Rompuy og andre topfolk.  

KRONIKEU's nye tilsynsregler kræver langt bedre debat  
 
Der skal ikke tages endelige beslutninger før på endnu et topmøde i december - og inden da, i november, skal 
lederne gennem et pinefuldt slagsmål om EU’s rammebudget for årene 2014-2020. 
 
Men når Helle Thorning og kollegerne bænker sig i Bruxelles i morgen aften, vil de tage den første rigtig store 
diskussion om vejen til bankunionen og den videre køreplan i retning af fælles finanspolitik for eurolandene.  

Storbritannien siger nej 
Alene planerne for et fælles banktilsyn er for meget for Storbritannien, hvor premierminister David Cameron 
varmer op til at trække briterne ud af meget store dele af det nye EU. 
 
Danmark og Sverige er interesserede i banktilsynet, men frygter videre planer for fælles bankredninger. Også 
vidtgående tyske tanker om Bruxelles-styrede finanslove og en slags eurobudget ved siden af EU’s fælles 
pengekasse åbner uoverskuelige perspektiver for Danmark. 
 
»Vi ved ikke endnu, hvor meget eller hvor lidt, landene uden for euroen kan og vil være med i. Men den første og 
afgørende betingelse er, at vi får mere indflydelse«, siger en diplomat.  

LÆS OGSÅCameron taler for bankunion - uden briter 
 
Den indflydelse vil Helle Thorning-Schmidt på dette og kommende topmøder kæmpe for sammen med Sverige, 
der heller ikke er med i euroen. Selv om svenskerne foreløbig har været højlydt kritiske, så har de mindst lige så 
store interesser i bankunionen som Danmark. 
 
»Det er bedre at gøre det her korrekt end at tvinge bankunionen igennem for hurtigt«, advarede den svenske 
statsminister, Fredrik Reinfeldt, forleden.  
 
»Vi har meget store fælles interesser med svenskerne her«, siger Helle Thorning.  

Wammen: Vi har andre stærke allierede 
Uden åbenlyst at slå hånden af briterne markerer både dette og statsministerens store tale, at Danmark ikke 
længere kan bruge den britiske euroskepsis til ret meget. Som europaminister Nicolai Wammen (S) formulerer 
det over for Politiken: 
 
»Vi så gerne, at briterne sad med ved bordet. Men vi har andre stærke allierede i EU«. 
 
EU er på vej ud i flere spor. Og Danmark og Sverige er nu begyndt at lave deres eget.  

Ressource: http://politiken.dk/udland/ECE1785430/thorning-goer-op-med-tabu-vi-maa-leve-med-et-eu-i-flere-
hastigheder/ 
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