Thorning: EU har behov for hastighed
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I statsminister Helle Thorning-Schmidts åbningsceremoni
på Europakollegiet i Brugge talte hun varmt for et Europa
i flere hastigheder.
Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) mener, at vi alle bør acceptere, at Europa i
virkeligheden er et Europa i flere hastigheder, og at fleksibel integration er en realitet.
Det kom frem, da hun onsdag talte til åbningsceremonien på sin gamle skole, eliteuniversitet
Europakollegiet i belgiske Brugge.
- En af de største erfaringer fra den nuværende krise er behovet for hastighed. Markederne
bevæger sig utroligt hurtigt. Dette har i nogle tilfælde vist EUs undertiden langsomme og
besværlige beslutningsproces. EU er nødt til at strømline og fremskynde sine processer. I
nogle situationer vil det uundgåeligt betyde fremskridt på en fleksibel måde, siger
statsministeren.
Men samtidig understreger Helle Thorning-Schmidt, at Europa altid vil være stærkere, når
alle medlemsstaterne står sammen.
- Dog tror jeg, at vi er nødt til at være ærlige omkring det og bryde tabuer. Hvis fleksibilitet
er, hvad der er nødvendigt for EU i stedet for at bryde med det, så er det en pris, der er værd
at betale, siger hun.
Statsministeren mener, den økonomiske krise har påvist et behov for fleksibel integration,
som hun kalder det. Det var særligt tydeligt, da man vedtog finanspagten.
Men hun mener også, at fleksibel integration skal være styret af tre grundlæggende
principper: Det skal tjene et formål, det må ikke bringe de fælles værdier og institutioner,
som alle 27 medlemsstater deler, i fare, og så skal der være fuld åbenhed for, at lande udenfor
konkrete samarbejder kan komme ind, hvis de ønsker det.
- Så gør det måske ikke så meget, at EU vokser i flere hastigheder, konstaterer
statsministeren.
Tidligere har blandt andre forbundskansler Angela Merkel, tidligere premierminister
Margaret Thatcher og kong Juan Carlos holdt tale ved åbningsceremonien.
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