
 

 

Vores Europa kan være mere 

Europas historie er en historie, der er blevet til i krisetider. Hver gang Europa i den moderne 

tidsalder har stået over for en udfordring, har vi reageret ved at rykke tættere sammen. Denne 

doktrin har gjort os i stand til at klare selv de værste storme og gjort det muligt for vores 

institutioner at reagere på folks bekymringer. At gøre en håndgribelig forskel i folks liv. 

Europas doktrin er en doktrin, der konsekvent sætter samarbejde over konkurrence. Det er en 

doktrin, der har skabt velstand, stærke demokratier og personlige frihedsrettigheder, der 

forsvares med næb og klør. Bare i de seneste år har vi oplevet sammenbrud af banksektoren, 

statsgældskriser og migrationspres efterfulgt af en global pandemi, hvis lige vi aldrig har set. 

Alle disse begivenheder har bragt Europa tættere sammen og gjort os stærkere.  

Dette grundlag, dette sammenhold bliver nu sat på prøve igen af et voldsomt stormvejr 

bestående af en kombination af krig i vores umiddelbare nærhed, en hidtil uset inflation, el- og 

energiprisstigninger, en klimakatastrofe, der får vores floder til at tørre ud og vores skove til at 

brænde, fødevareusikkerhed og en hurtigt voksende krise med hensyn til leveomkostninger.  

Endnu en gang bliver Europa sat på prøve. Endnu en gang må Europa reagere. Endnu en gang 

er vi nødt til at samarbejde. Endnu en gang må Europa tilpasse sig. Og endnu en gang er 

Europa-Parlamentet parat til at spille sin rolle.  

Det bliver vanskeligere at opvarme vores hjem, forsyne vores industri med brændsel og køre 

vores biler. Inflationen holder priserne på et højt niveau. Det ved vi. Men når vi er under størst 

pres, så er det netop på det tidspunkt, hvor vi skal kæmpe og stå fast som aldrig før. Så er det, 

at det teoretiske Europa skal forenes med praktisk lederskab. Med hurtighed, handling og mod. 

Og Europa skal tage denne udfordring op. Uanset om der er tale om at håndtere 

leveomkostninger, elpriser, klimaændringer, forsvar, fødevaresikkerhed eller støtte til Ukraine. 

Sammenhold er den eneste vej frem. 

Europa skal være mere. Det var den klare opfordring, der blev givet udtryk for i maj 2022 i 

Europa-Parlamentet i konklusionerne fra borgerkonferencen om Europas fremtid, der har løbet 

over et år. I denne uge vil formanden for Europa-Kommissionen fremsætte forslag i sin årlige 

tale om Den Europæiske Unions tilstand. 

Efter Europa-Parlamentets mening skal disse kernespørgsmål, som borgerne har rejst, stå i 

centrum for forslagene: 

For det første skal vi opnå en omfattende sikkerheds- og forsvarsunion. Vores sikkerheds- og 

forsvarsinstrumenter og -infrastruktur skal gennemgås nøje. Den brutale, ulovlige og 

uberettigede invasion af Ukraine har vist, i hvor høj grad verden har ændret sig siden februar. 

Vi er nødt til at gøre bedre brug af vores forsvarsudgifter og undgå overlapning i en 

paneuropæisk forsvarskapacitet, der skal supplere NATO og ikke konkurrere med det.  

For det andet er vi nødt til at tage fat på Europas modstandsdygtighed og autonomi på 

energiområdet. Vi er nødt til at mindske afhængigheden af upålidelige leverandører. Knyttet 

hertil er de umiddelbare foranstaltninger, der skal træffes for at mindske virkningerne af de 

stigende elomkostninger. Der skal hurtigst muligt sættes ind over for de prisstigninger, der 

rammer familier i hele Europa, også for at sikre den politiske stabilitet. Samtidig skal vi fortsat 

opfylde vores ambitiøse klimamål og fremskynde vores energiomstilling og grønne omstilling. 

For det tredje afslørede pandemien mangler i medlemsstaternes sundhedssystemer. Europa-

Parlamentet opfordrer til en "EU-ret til sundhed". Når det drejer sig om at begrænse 

spredningen af virus eller lette adgangen til specialiserede behandlinger, er løsningen ofte mere 

samarbejde på tværs af grænserne.  



 

 

Denne styrkede indsats har en pris. For at øge vores indsats i forbindelse med store 

vanskeligheder er vi nødt til at modernisere EU-budgettet. Vores budget bør være mere 

modstandsdygtigt over for kriser og mere smidigt, så det hurtigt kan opfylde skiftende eller 

uventede prioriteter.  

De kommende måneder vil blive vanskelige, men vi har allerede bevist over for os selv, at 

europæerne med fast beslutsomhed er i stand til at stå sammen og bekæmpe modgang. Det 

europæiske samarbejde og den europæiske integration udsprang fra et ønske om at overvinde 

efterkrigstidens prøvelser i solidaritet med hinanden. Europa kan føle sig sikker på sin evne til 

at tackle vidtrækkende udfordringer. Det har bevist sin styrke.  

Dette er et vigtigt øjeblik for Europa. Vi kan være mere – sammen. 
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