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OPINIE

EuroparlementariërJeroen Lenaers.

‘Snel einde aan
onzekerheid’
Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA) uit
Stramproy vindt dat Europa moet doorpakken nu
Groot-Brittannië voor een vertrek uit de EU heeft
gekozen. „Weg is weg en hoe sneller dat proces
afgerond kan worden, hoe beter.”

BRUSSEL
DOOR JEROEN LENAERS

D

e stemmen zijn geteld,
de klap dreunt nog na.
De uitslag van het
Brexit-referendum is
een grote teleurstelling, laat ik daarover helder zijn.
De gevolgen van de periode van onzekerheid waarin we nu terechtkomen, zullen ook Nederland en Limburg raken.
Het aftreden van premier Cameron
en het vooruitzicht van een Schots
onafhankelijkheidsreferendum
zaaien alleen maar meer twijfel en
verdeeldheid. Wat gaat er gebeuren
met de handel en investeringen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk? Wat gebeurt met het vrij
verkeer van personen en diensten?
Hoe gaat de buitengrens van de EU
eruitzien die dwars door Ierland zal
lopen? Wat doet Schotland, wat gebeurt er met Gibraltar en wie wordt
de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk? Allemaal vragen
waar we pas ergens in de komende
jaren antwoorden op krijgen. In
deze periode van voorzichtig economisch herstel is deze onzekerheid
wel het laatste wat we kunnen gebruiken.

Doorpakken
Daarom moeten we nu doorpakken.
‘Weg is weg’ en hoe sneller dat proces afgerond kan worden, hoe beter.
Het lijkt me een absurde situatie dat
27 landen nu in onzekerheid moeten
gaan zitten wachten, terwijl de conservatieven in Engeland op hun gemak een nieuwe leider gaan zoeken.
Deze onzekerheid moet zo snel mogelijk eindigen. In het Europees
Verdrag is er een periode van twee
jaar vastgesteld om de uittreding te
‘regelen’. Echter, wat ons betreft, is
er in politiek opzicht al een besluit
genomen dat onomkeerbaar is. Dit

zal ook gevolgen hebben voor mijn
Britse collega’s in het Europees Parlement. Het is een gekke gedachte
dat Britse Europarlementariërs
Europese wetgeving kunnen aanpassen, die alleen op andere landen
van toepassing zal zijn.
Tegelijkertijd is het belangrijk om
deze uitslag ook in andere Europese
landen heel serieus te nemen. De tegenstellingen die je in de Britse samenleving ziet tussen jong en oud,
hoog- en laagopgeleid, stad en platteland, zijn geen unieke kenmerken
van het Verenigd Koninkrijk. Ook in
Nederland zien we deze onderlinge
tegenstellingen terug en daar ligt
een grote opdracht voor zowel de
Nederlandse als Europese politiek.

Hervorming
Deze uitslag laat maar weer eens
zien hoe urgent de hervorming van
de EU blijft de komende jaren. In
plaats van jarenlang institutioneel
geklets moet de EU concrete resultaten laten zien. Daadkracht tonen
in de vluchtelingencrisis, zorgen
voor stabiliteit aan de Europese buitengrenzen, de economie weer op
gang brengen en vrij verkeer binnen
de EU op een eerlijke manier organiseren. Die daadkracht moet in de
eerste plaats van de regeringsleiders van de overgebleven 27 landen
komen, en ik reken erop dat deze
uitslag een wake-upcall is voor iedereen.
We gaan hoe dan ook een turbulente
periode tegemoet. Net als bij ons
zijn er in Duitsland en Frankrijk volgend jaar verkiezingen. Ook dan zal
de relatie tot de EU heftig bediscussieerd worden in de campagnes.
Laat het lot van premier Cameron
een waarschuwing zijn. Hij wist als
geen ander overtrokken spookbeelden van de EU te gebruiken voor eigen binnenlands gewin. Nu vertrekt
hij via de achterdeur uit Downing
Street 10.

