Europakonferencen viser hvad
europæerne vil have: Et EU, der
virker!
Det kræver EU reform og dét vil Volt!
> Europakonferencen har været en paneuropæisk lytteøvelse og danske
politikere burde lytte til anbefalingerne hvis de tager fremtiden for Europa
alvorligt!
> Sidste år bekræftede Eurobarometer, at europæiske borgere har mere tillid
til deres europæiske politikere end de nationale1
> Volt bakker op om EU-reform for vi har brug for et EU, der handler for sine
borgere i henhold til vores europæiske værdier og i solidaritet.
Europakonferencen har samlet ideer og tanker fra hele Europa på følgende 9
overordnede områder:
- Klimaforandringer og miljøet
- Sundhed
- En stærkere økonomi, social lighed og jobs
- EU i verden
- Værdier, rettigheder, retsstatsprincipper og sikkerhed
- Digital forandring
- Europæisk demokrati
- Migration
- Uddannelse, kultur, ungdom og sport
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2763
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https://europeansting.com/2021/04/23/eurobarometer-trust-in-the-european-union-has-increased-sin
ce-last-summer/
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Når borgere ønsker europæisk samarbejde på disse områder, så er det fordi vi har
set, hvordan EU kan rykke på vigtige områder og skabe resultater, der mærkes af
borgerne.
Idag har de europæiske institutioner ledet håndteringen en global pandemi ved at
introducere nye finansieringsmodeller, fælles indkøb og fordeling af vacciner
samt sikring af åbne handelsruter blandt nationalt lukkede grænser.
Det er Europas institutioner, der hurtigt aktiverede den midlertidige
beskyttelsesmekanisme, der giver adgang til arbejds- og boligmarkedet for
ukrainske flygtninge og det er i Europa, at vi taler om menneskerettigheder,
retsstatsprincipper og solidaritet.
Derfor er det bekymrende når danske politikere undsiger sig de anbefalinger, som
er kommet ud af Europakonferencen.
Alexander Nielsen er forperson for Volt i Danmark og han siger:
“At danske politikere ikke har gjort nogen aktiv indsats for at inddrage danskerne i
denne diskussion er ikke det samme som at kommissionen nu lægger op til
traktatændring!”
Kathrine Richter er forperson for Volt i Danmark
“Hvis danske politikere bliver ved med at undsige sig udviklingen i Europa, så
sakker Danmark bagud i det europæiske fællesskab og dét er skadeligt!”
Men det er ikke kun danske politikere, der har denne holdning.
På Europadag og med kun uger til en folkeafstemning om Forsvarsforbeholdet,
valgte danske medier at udlægge Europakonferenceteksten som om det var
Kommissionsformanden samt Præsidenten for det Europæiske Råds egne visioner
for Europa - ikke borgernes egne anbefalinger.
“Danmark skal læne sig ind i det europæiske samarbejde, men det kræver en ny
fortælling om Danmarks rolle i Europa og det kræver nye politikere, der har
visionerne og ambitioner for at dette kan finde sted,” siger Kathrine Richter
afslutningsvis.
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Volt har d. 26. april modtaget tilladelse til at indsamle vælgererklæringer fra
Indenrigsministeriet og fokuserer på Europaparlamentsvalget i 2024.
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Tel.: +45 2225 9225

Alexander Nielsen
Forperson
Volt Danmark
alexander.nielsen@volteuropa.org
Tel +45 2384 9706

Website | Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn

3

