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De SPD en Bündnis 90/Die Grünen hebben ingestemd met coalitieonderhandelingen voor een zogenoemde stoplichtcoalitie van SPD,
Groenen en FDP (naar de partijkleuren rood-geel-groen). De
goedkeuring van de liberale FDP wordt vandaag verwacht.
Partijleiders Scholz (SPD), Habeck en Baerbock (Groenen) en Lindner (FDP) lieten
vrijdag weten dat de verkennende gesprekken naar tevredenheid zijn afgerond.
Op een aantal moeilijke punten hebben ze overeenstemming bereikt, aldus de
onderhandelaars. Vrijdagmiddag al stemde het partijbestuur van de SPD in met
het begin van echte coalitie-onderhandelingen. Een partijraad van Bündnis 90/Die
Grünen gaf zondag met een grote meerderheid haar goedkeuring. Slechts twee
van de 70 stemgerechtigde gedelegeerden stemden tegen, er was één
onthouding.
Van de FDP wordt vandaag een beslissing verwacht, maar partijleider Lindner gaat
ervan uit dat dit geen probleem oplevert, zei hij zondagavond in het tvprogramma 'Bericht aus Berlin'.
De partijen zijn het in hun verkennende gesprekken eens geworden over een
aantal hoofdpunten, zoals verhoging van het minimumloon naar 12 euro, een
wens van SPD en Groenen. Belastingverhogingen komen er volgens deze
voorlopige afspraken niet. Dit hadden de SPD en Groenen wel graag gewild, maar
de FDP is daar fel op tegen. Ook houdt Duitsland vast aan de schuldenrem,
eveneens een wens van de FDP. De partijen hebben verder afgesproken dat het
openbaar bestuur wordt gemoderniseerd en dat er extra woningen worden
gebouwd. En ze willen dat jongeren vanaf 16 jaar stemrecht krijgen.
De strijd tegen klimaatverandering wordt een van de centrale doelstellingen van
de nieuwe regering. De partijen hebben afgesproken meer vaart te zetten achter
het sluiten van de kolencentrales - mogelijk al in 2030 in plaats van 2038 - en
zoveel mogelijk daken van zonnepanelen te voorzien. Een maximumsnelheid op de
snelweg (Tempolimit) komt er volgens dit gespreksverslag niet.
Bündnis 90/Die Grünen waarschuwde tijdens het zogenoemde kleine partijcongres
zondag voor harde onderhandelingen, zeker ook als het gaat om klimaatbeleid.
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Daarnaast willen zowel de Groenen als de FDP de minister van Financiën leveren.
Lindner liet voor de verkiezingen al weten dat hij die post ambieert, Habeck wordt
er ook voor genoemd. Lees meer bij Tagesschau en Tagesspiegel

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.
Artikel:
https://duitslandinstituut.nl/artikel/46575/spd-en-groenen-stemmen-in-met-coalitie-onderhande
lingen

