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CDS, kennismaking met 
een mogelijke partner 
HANS GLAUBITZ 

Tijdens de zittingsperiode 1984-1989 van het EP 
is een nieuwe situatie ontstaan door de toetreding 
van Spanje en Portugal. Het parlement werd met 
84 tot 518 zetels uitgebreid: 60 voor Spanje. 24 
voor Portugal. Al onmiddellijk na 1 januari 1986 
konden Spaanse en Portugese 
Europarlementariërs naar Straatsburg afreizen; 
de afvaardiging geschiedde op grond van de 
zetelverdeling in de nationale parlementen. 

De meeste Spaanse en Partugese parti jen hebben in het 
EP onderdak gevonden bij reeds bestaande, traditio
nele groeperingen, maar sommige partijen hebben 
nog geen keuze gemaakt. Dat geldt in het bijzonder 
voor de Spaanse partij CDS, waarvan de naam al 
herhaaldelijk is gevallen, telkens wanneer de laatste 
tijd binnen D66 over eventuele samenwerking in het EP 
werd gediscussieerd . 

Wat is hetCDS? CDS betekent ' Centro Democraticoy 
Social'. De partij is in 1982 voortgekomen uit de UCD, 
indertijd de portij van Adolfo Suarez, die van 1976 tot 
1981 de eerste Minister-President van het (opnieuw) 
democratische Spanje was . Thans is Adolfo Suarez de 
leidende politicus binnen het CDS. 

In oktober 1982 deed het CDS voor het eerst mee aan 
algemene verkiezingen, met mager resultaat: 2 zetels 
op de 350 in de Spaanse Cortes. De tweede maal ging 
het al iets beter (12 zetels bij de verkiezingen in juni 
1986), en bij de eerste rechtstreekse verkiezingen voor 
het EP in Spanje, in juni 1987, behaalde het CDS 7 van 
de 60 beschikbare zetels. Op grond van de laatste 
peilingen verwacht het CDS bij de Europese verkiezin
gen in juni a.s . tenminste 10 zetels te behalen. Tegen de 
achtergrond van de huidige politieke situatie in Spanje 
lijkt die verwachting niet te hoog gespannen. Immers, 
de Spaanse kiezer raakt langzaam maar zeker een 
beetje uitgekeken op de PSOE (sociaaldemocraten) 
van Felipe Gonzalez. Aan de andere kant van het 
politiek krachtenveld dreigt de uiterst conservatieve 
Alianza Popular (AP) aan interne strubbelingen ten 
onder te gaan . Het CDS lijkt er aardig in te slagen het 
vacuum in het centrum op te vullen met een ondogma
tisch gematigd progressief programma. 

Ik ben geneigd aan de aanwezigheid van Spanje in 
de Europese Gemeenschap meer belang te hechten 
dan aan die van Groot-Brittannië, omdat Spanje, on
danks een evidente achterstand, blijk geeft van een 
oprechte Europese instelling, terwijl het tegelijkertijd 
beschikt over economische mogelijkheden, waarvan 
het de werkelijke dimensies nog maar net zelf aan het 
ontdekken is . Spanje zal zich naar mijn idee gaan 
ontwikkelen tot één van de locomotieven van de Euro
pes.e Gemeenschap, terwijl het VK steeds meer de rol 

van remwagen zal gaan spelen . 
Voor D66 is het een interessante uitdaging om op 

deze ontwikkeling in te spelen en de blik zuidwaarts te 
richten . HetCDSwil, volgenszijn Europees programma 
van 1987, een progressieve parlementaire fractie for
meren. Tot op heden is het daarin niet geslaagd. 
Evenmin is hetCDStoegetreden totde ELDR (fractie van 
Europese liberalen, waarin o.m. de VVD is vertegen
woordigd), ondanks het feit, dat het CDS wel lid is 
geworden van de Liberale Internationale en Adolfo 
Suarez zelfs gekozen is tot Vice-President daarvan . In 
het EP zegt dat allemaal niets: de ELDR-fractie bestaat 
uit partijen die soms wel, soms niet lid zijn van de 
Liberale Internationale, terwijl er ook partijen in het EP 
zijn vertegenwoordigd, die weliswaar lid zijn van de 
Liberale Internationele, maar desondanks geen deel 
uitmaken van de ELDR-fractie. Er zal binnen het CDS 
zeker een debat worden gevoerd over al dan niet 
toetreden tot de ELDR, maar of dit inderdaad zal 
gebeuren is allerminst een uitgemaakte zaak. Naar het 
algemeen gevoelen binnen het CDS is de ELDR te 
conservatief. 

Mijn persoonlijke inschatting is, dat het CDS het zich 
op dit moment, waarop het op het punt staat het 
politieke centrum in Spanje te veroveren, niet kan 
veroorloven zich aan te sluiten bij een fractie in het EP 
die doo~ belangrijke stromingen binnen het CDS als 
conservatief wordt beschouwd. Het interessante pers
pectief dat zich thans aandient is, dat er zich binnen het 
EP wel eens een geheel nieuwe centrum -linkse fractie 
zou kunnen gaan vormen rond het CDS. Want dat het 
CDS, met de 10 zetels die het verwacht te behalen, de 
spil van zo'n nieuwe fractie zal zijn lijkt mij zonneklaar. 
D66 zal zich daarin best thuis kunnen voelen, evenals 
de Ital iaanse Republikeinen en enkele Franse afge
vaardigden, die thans nog deel uitmaken van de ELDR, 
maar niet altijd tot hun eigen tevredenheid . 

Zal D66 in zo'n samenwerkingsverband een eigen 
gezicht kunnen behouden? Ik denk van wel, al zal de 
getalsmatige inbreng vanzelfsprekend worden weer
spiegeld in het eindresultaat. Het hele proces van 
Europese integratie is een voortdurende aaneenscha
keling van het sluiten van compromissen . Fractievorm
ing in het EP is daarvan niet uitgezonderd. Als D66 het 
spel wil meespelen,zal hethieren daarookwaterbij de 
wijn moeten doen. Daartegen heb ik geen enkel be
zwaar (tenzij D66 een getuigenispartij zou zijn gewor
den). Samenwerking in het EP kan niet worden vergele
ken met coalitievorming op nationaal niveau. Dat is nu 
juist hetaardige van het EP: hetverruimtde blik en biedt 
ongekende nieuwe mogelijkheden. Wij zouden, als 
D66, toch wel gek zijn als wij daarvoor onze ogen 
zouden sluiten? 


