Van Brempt Katleen du SPA.
Hartelijk dank voor je mail. Jouw bezorgdheid over de Britse eisen aan de Europese Unie is absoluut
terecht en deel ik ook.
Het probleem met Camerons voorstellen is dat ze aan een aantal Europese basiswaarden raken, zoals
het vrij verkeer van personen. De voorstellen van Cameron houden een afbouw van sociale rechten
en een vermindering van de Europese solidariteit in en beknotten het vrij verkeer van EU burgers. Dit
zal de problemen in Europa niet oplossen, maar ze juist vergroten. Hieraan raken is voor mij dan ook
onaanvaardbaar.
Ondanks deze gevaren, bestaat er tegelijk een brede consensus om het Verenigd Koninkrijk binnen
de Unie te behouden. Zowel op politiek als op economisch vlak staan we immers veel sterker als we
samen blijven. Het zou niet alleen een slechte zaak zijn voor de Britse werknemers en bedrijven zelf,
maar ook voor de kracht van het Europese project zou het een slechte zaak zijn moest het VK
besluiten om uit de Unie te stappen. Dat betekent echter niet dat we eisen moeten inwilligen die
afbreuk doen aan de Europese grondbeginselen.
Het vrij verkeer van werknemers, het principe van niet-discriminatie en Europese solidariteit zijn
basisbeginselen die we niet mogen opgeven. Deze lijken door het nu circulerende
compromisvoorstel, onder druk te staan. Ik zal dit zeer kritisch blijven bekijken en niet aanvaarden
dat de uitbouw van een sociaal Europa opgegeven wordt door de Britse kwestie. Ook de verdere
Europese integratie mag niet op de helling komen te staan.
De sociaaldemocratische fractie zal dan ook blijven trachten de Britten ervan te overtuigen dat ze,
ook in hun eigen belang, beter af zijn binnen een progressieve en solidaire Unie. Die strijd om het
Verenigd Koninkrijk binnen een volwaardige Unie te behouden, zijn we nu met volle overtuiging aan
het voeren.
Met vriendelijke groeten,
Kathleen Van Brempt

