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 БЕЧ - Аустријски канцелар Себастијан Курц истакао је данас у Бечу да треба
реформисати ЕУ, али да то не значи да је треба слабити већ јачати и то тако што ће
имати веће присуство тамо где је неопходна сарадња и што ће истовремено чланицама
бити допуштено да одлучују о питањима која су од националног значаја.

  Курц, који је протеклих дана због захтева за дебирократизацијом Брисела и смањењем
уредби ЕУ критикован, наглашава да је његова Народна партија Аустрије (ОВП)
проевропска снага која се залаже за ЕУ и да је Аустрија активан члан, али да исто тако
верује да ЕУ може и мора бити боља.

  

На скупу Савеза пензионера Аустрије Курц је указао да је док је четири године био
министар иностраних послова Аустрије путовао по свету и видео да други региони на
земаљској кугли не спавају.

  

"Пре пар година смо још имали ситуацију да су Кинези копирали европску или америчку
технологију, а данас смо у ситуцији да у многим областима Кинези предњаче. Најбржи
интерент нема Европи вех Јужна Кореја. Иновација има у САД, Азији. Морамо поново да
будемо делотворнији, снажнији да би на међународном плану играли већу улогу, а то је
важно да би могли да осигурамо даље благостање, социјалну државу", поручио је он.
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Курц је казао да жели снажнију ЕУ, у којој се сарађује, која је најделотворнија по
питањима спољне и безбедносне политике, дигиталног и другог заједничког тржишта,
свуда тамо где једна држава не може ништа учинити сама.

  

"Међутим потребно је и да ЕУ препусти области у којима земље чланице, или региони
могу сами одлучивати. Не треба више бирократије ЕУ, већ више слобода и шароликости",
сматра он.

  

Истакао је да они који верују да Европа може све средити погрешно размишљају, а с тим
у вези је поменуо содијалдемократе који сматрају да ниво социјалне помоћи и пензија у
свим чланицама треба да буде исти.

  

"Ми смо данас донели одлуку о повећању пензија. Донели смо одлуку да се минимална
пензија повећа са 995 на 1.200 евра. Како тако нешто мозе да функционише широм ЕУ.
Да ли у Румунији минимална пензија треба буде на том нивоу, или наша смањена на
њихов ниво? Ако се подигне минимална пензија у Румунији поставља се питање ко ће то
плаћати јер Румуни то не могу, а Аустрија, Немачка и друге то сигурно неће хтети",
објаснио је он свој став.

  

Курц је упозорио на опасност везивања утопијске идеје за ЕУ.

  

"Оно што можемо сами треба сами и да регулишемо, а истовремено да јачамо ЕУ тамо
где је то потребно и где само Европа може то решити, као што су спољна и безбедносна
политика, заједничко тржиште. Нама је потребно више Евриопе у областима где морамо
сарађивати и мање тамо где могу саме чланице одлучивати", поручио је он.

  

(Танјуг)
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