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Förord
Under en tid med stora politiska spänningar bestämde en grupp
européer från alla samhällsskikt att det var dags att stå upp för det
de trodde på. Det var dags att agera; Volt föddes. Vi kom samman för
att kämpa för ett bättre samhälle, för att uttrycka vårt engagemang
för samarbete och för att förklara vår tro på en gemensam framtid. Vårt
är ett budskap av hopp, mod och solidaritet. Ett klargörande att
motsättningar inte skall riva ner vad våra föräldrar har byggt upp. Volt
skapades för att återuppliva Europa och lösa våra gemensamma
problem. Volt erbjuder européerna en ny vision för Europa, som
omfattar EU:s gemensamma strävande och en som möter dess brister
rakt på sak.
Idag går Volt till val för Europaparlamentet, för att tillföra ny energi
till politiken och för att forma det Europa vi alla behöver.
Ett Europa som bygger på en stark politisk union, där riskerna
delas, där fördelarna når alla européer, och där varje person har en
röst. En union som skall fixas. Ett Europa med en robust ekonomi som
ger möjligheter till alla, nu och i kommande generationer. En union som
är en ekonomiskt stormakt. Ett Europa som tar hand om sitt folk, där
barn njuter av en renare miljö, där migrationsflöden hanteras
tillsammans, och där rättigheter garanteras och ansvar delas. En
verkligt progressiv union.
Utan motstycke i Europas historia, kommer Volt föra kampanj för valet
till Europaparlamentet på en enda gemensam plattform: Amsterdam
Dekla-rationen. En plattform som är både visionär och realistisk. Volt
vill se till att det levererar sina löften, samtidigt att inte nöja sig med
mindre än ett nytt och förbättrat Europa.
Följande program beskriver vad Volt syftar till att uppnå i
Europaparla-mentet och stöds av ett längre dokument som förklarar
mer detaljerat vad vi ska göra och hur vi ska uppnå det. Volt har
säkerställt att alla sina utfästelser kan behandlas i Europaparlamentet.

En röst för Volt
kommer att vara en röst för :

#1 Fixa EU

genom att > skapa en stark politisk union
> medbestämmande till alla medborgare
> öka säkerhet och skyldigheter

#2 Skapa en
ekonomisk drivkraft

genom att > stärka tillväxt och levnadsstandarden
> investera i framtiden
> sätta utbildning först

#3 Bygga ett rättvist och
hållbart samhälle

genom att > ta tillvara på gröna möjligheter
> hantera migration humant och
ansvarsfullt
> verka för rättvisa och jämlikhet

#1

Fixa EU

genom att skapa
en stark politisk union

Under de senaste sextio åren har EU vuxit från fredens väktare till något mer meningsfullt, eftersom det nu arbetar
för att säkra rättigheter, öka handeln, öka det gemensamma välståndet och skydda vårt arv och miljö. Kriser har
dock visat att våra institutioner inte kan uppfylla sina mål. EU måste reformeras, eftersom framtiden ligger i ett
federalt och verkligt demokratiskt Europa som kommer att ledas av och byggas av dess medborgare.

Styrelseskick

> Upprätta ett federalt Europa med en europeisk regering, med en
premiärminister vald av parlamentet och med en president vald av folket.
Detta kommer att skapa en stark, öppen och transparent europeisk
parlamentarisk demokrati.
> Möjliggöra skapandet av verkliga politiska partier inom EU. Nuvarande
EU-partier är lösa koalitioner av nationella partier, ofta med motstridiga
intressen. en verklig EU-demokrati behöver starka partier som försvarar sin
vision om Europas framtid.
> Säkerställa EU: s förmåga att agera genom att besluta med majoritet om
alla frågor i rådet. För närvarande beslutar staterna fortfarande om många
frågor med enhällighet eller konsensus, vilket gör det mycket lättare att
blockera än att agera.

Ekonomi och
finans

> Gör vår ekonomi starkare och hållbar genom en "Eurozone +" budget, en
bankunion och en fullständig ekonomisk och monetär union med en
europeisk finansminister, som kommer att företräda EU.
> Ge Europeiska centralbanken befogenhet att stödja sysselsättning och
tillväxt, samt förebygga och lösa finansiella kriser. Utöver att begränsa
inflationen måste Europeiska centralbankens mandat utökas för att främja
sysselsättning, hållbar tillväxt och krishantering.
> Se till att multinationella företag betalar sin rättvisa andel genom att
samla ett minimibelopp på EU-bolagsskatt på 15% och harmonisera
företagsbeskattningen i medlemsstaterna. Skatteundvikande av
multinationella företag har undergrävt finansieringen av offentliga tjänster i
årtionden.

Europeiska
parlamentet

> Stödja Europaparlamentets ledamöter att fullt ut företräda medborgarnas
intressen genom att kunna föreslå motioner. Som den enda direktvalda EU-institutionen måste Europaparlamentet ges rätt att initiera lagstiftning - precis som de
nationella parlamenten.
> Säkerställa att det parlamentariska arbetet är helt och hålllet transparent
samt motverka sista-minuten-omskrivningar och uppgörelser i kulisserna. Spara
och offentliggöra alla omröstningar i EU-parlamentet och säkra en stadgad tid under
vilken lagförslag finns offentligt tillgängliga innan de röstas om.
> Sörja för en rättvis representation av alla EU-medborgare och stärka
kopplingen mellan medborgare och deras företrädare. Detta kan säkerställas genom
att genomföra samma röstregler för valet till Europaparlamentet i hela EU och
genom att medborgarna lokalt utser sina ledamöter i Europaparlamentet samtidigt
som proportionalitet säkerställs.
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#1

Fixa EU

genom medbestämmande
till sina medborgare

Européer känner sig ofta oförmögna att få sin röster att hörda och att delta i beslutsprocesser, därför
känner de sig ofta utanför politiken. Genom att ge vanliga medborgare styre inflytande och direkt
bestämmande stärker vi demokratin. För det första måste hinder mot insyn och inkludering tas bort.
För det andra måste européerna ges möjlighet att delta i beslutsprocesser utanför valen. För det tredje
måste villkor för överläggning och rimlig debatt införas för att göra det möjligt för européer och
politiker att fatta välgrundade beslut.

Inkludering

> Ta bort hinder för att rösta för Europaparlamentet, genom att testa elektronisk
röstning för att erbjuda väljarna bättre tillgänglighet till val, inklusive utflyttade
medborgare och personer med nedsatt rörlighet.
> Ge bättre tillgång till offentliga tjänster och gör det enkelt att interagera med EUadministration, genom att införa ett e-ID och genom att digitalisera EU: s
administration.

Deltagande

> Möjliggöra för européer att delta i beslutsfattandet genom att skapa digitala
plattformar och medborgarförsamlingar. Detta kommer att ge människor möjlighet
att ge feedback på lagförslag, delta i politiska beslut och forma sina samhällen.
> Ge européer möjligheten att uttrycka sig om hur EU: s budget fördelas, genom att
införa en medborgarbudget. EU-medborgarna kommer att kunna avgöra hur olika
delar av EU-medel används.

Insyn

> Stärka morgondagens demokrati med utbildning idag genom att pådriva att stater
inkluderar mediekunskap, medborgarskapsutbildning och kunskap om institutioner i
sina läroplaner. Detta kommer att stärka EU-medborgarnas aktiva engagemang i det
offentliga livet.
> Skapa riktiga, pålitliga europeiska nyheter, genom att införa en gemensam
europeisk plattform för publik service produktion. Detta kommer att ge EUmedborgarna ett effektivt sätt att ta emot information.

Amsterdam Deklarationen
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#1

FixaEU

genom ökad säkerhet och
redovisningsskyldighet

Säkerhet, transparens och korruptionsbekämpning är avgörande för att skapa förtroende för
regeringar. EU kan och måste göra mer på vart och ett av dessa områden. Medan medlemsstaterna
investerar mycket i säkerhet, slösas många resurser till följd av dubbla investeringar och ineffektivitet.
EU har en bättre position att hantera gränsöverskridande hot. Kampen mot korruption och insatser
för bättre transparens måste förbättras betydligt.

Säkerhet

> Förbättra europeiska försvarsförmågan genom att inrätta en europeisk armé i
fördragna medlemsstater, samtidigt som man arbetar för att skapa permanenta
styrkor i hela EU med ett enhetligt EU-militärt befäl under civil kontroll.
> Stärka den europeiska interna säkerheten genom att omvandla EU: s nuvarande
brottsbekämpande organ (Europol) till en sann polisstyrka på federal nivå och ge
den befogenhet att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, terrorism och
cyberbrott.
> Säkerställa säkerheten för EU: s digitala infrastruktur genom att göra all EUprogramvara 'open source'. Detta kommer att minska beroendet av
monopolistiska företag och göra våra institutioner billigare, mer transparenta och
mer motståndskraftiga mot dataöverträdelser.

Öppenhet

> Öka transparensen i EU genom att kräva att valda tjänstemän ska lämna ut sina
kontorskostnader och utgifter.
> Skydda pressen och tipsare (whistleblowers) genom att införa strikta riktlinjer
som begränsar regeringsstraff för offentliggörande av konfidentiell information av
allmänt intresse.
> Kontrollera och skapa transparensen kring lobbyverksamhet i de europeiska
institutionerna. Registreringen av all lobbyverksamhet i det offentliga
transparensregistret kommer att bli obligatoriskt och en strikt uppförandekod
kommer att införas.

Korruption

> Gör EU-projektfinansiering beroende av nationella insatser för att bekämpa
korruption. Medlemsstater som bekämpar korruption kommer att se sina
ansträngningar belönas, och andra underlåter att göra detta kommer att bestraffas.
> Stoppa korruption genom att bevilja nya utredningsbefogenheter till Europeiska
byrån för bedrägeribekämpning och åklagarmyndigheter och öka Europeiska
ombudsmannens befogenheter för att inkludera granskning av misstänkt hantering
av offentliga medel.

Amsterdam Deklarationen
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#2

Gör Europa till en
ekonomisk drivkraft

genom att öka tillväxten och
levnadsstandarden

Bristen på kvalitetsjobb i många europeiska länder är alltmer skadlig, särskilt för den
europeiska ungdomen. Utan tillräckligt med jobb, plats för entreprenörskap och lika möjligheter för alla,
kan kontinenten inte frodas. Entreprenörskap måste främjas och tillgången till möjligheter
måste blir lättare. Arbetslösheten bör åtgärdas genom att investera i utbildning, ge
medborgare möjligheter i jobbsökningen, och stödja de som är i behov.

Skapa jobb

> Kanalisera EU-medel i utmanade regioner för att skapa jobb, genom att
sponsra smarta och miljövänliga investeringar, såsom höghastighetståg,
bättre tillgänglighet och anslutning till "landsbygdsområden" och rena lokala
energiproduktionsplatser.
> Öka de offentliga investeringarna i yrkesutbildning för att öka livslång
anställbarhet och de utbildades internationella konkurrenskraft. Ett särskilt
fokus kommer att läggas på områden med hög långtidsarbetslöshet.
> Gör det lättare att hitta ett jobb i hela Europa genom att skapa en riktig
europeisk arbetssökarplattform för att matcha arbetslösa och arbetsgivare
över hela Europa. Utvidga de europeiska arbetsförmedlingstjänsterna
(EURES) och främja ett bättre samarbete med den privata sektorn för att röra
sig mot en verkligt förenad arbetsmarknad.
> Investera i program som stödjer decentraliserat digitalt arbete, genom att
tillhandahålla enheter och digitala färdighetsutbildningar till låga kostnader.
Investeringar kommer att fokuseras på regioner med hög arbetslöshet och
med låga nivåer av digital kompetens eller tillgång till teknik.

Entreprenörskap

> Göra det enkelt att starta företag genom att skapa en europeisk digital
ansökningsinstans. Detta kommer göra det möjligt för människor att skapa ett
företag inom 3 arbetsdagar till en minimal administrativ kostnad. För att komplettera
detta kommer registreringsavgifter och processer att harmoniseras och rapportering,
skatteansökningar och andra interaktioner kommer att effektiviseras över hela EU.
> Öka företagandet och skapa arbetstillfällen genom att öka investeringarna i
tekniker som blockchain, big data, artificiell intelligens och molntjänster för att hjälpa
Europas strategiska sektorer att konkurrera globalt.

Ingen
kvarlämnad

> Säkerställa en anständiga levnadsstandard genom att faställa en minimiinkomst över
fattigdomsgränsen i alla medlemsstater.
> Stödja människor som förlorat sina jobb i sektorer eller regioner som drabbats av
ekonomiska kriser, genom att fördubbla finansieringen av Europeiska fonden för justering
för globaliseringseffekter och göra den mer flexibel. Dessa mekanismer kommer att göra
övergången mot nya jobb lättare när ett företag upphör verksamhet på grund av
ekonomiska svårigheter eller flyttas utanför EU.

Amsterdam Deklarationen
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#2

Gör Europa till en
ekonomisk drivkraft
genom att investera i
framtiden

Världsekonomin genomgår stora omvandlingar, vilket resulterar i både möjligheter och utmaningar för
kontinenten. Europa måste leda till exempel när det gäller framtidens arbete, hållbarhet, konkurrenskraft
och välbefinnande. För detta ändamål är det avgörande för Europa att utveckla sin forskning och
innovationskapacitet. Bland alla tekniska framsteg som kommer, kommer artificiell intelligens att vara
störst, Europa måste vara i spetsen för att utforska sin framtida potential.

Innovation

> Säkerställa den europeiska kompetensen i framtiden genom att fördubbla
utgifterna för forskning och utveckling till 4% av EU:s BNP till 2025. Driva på länderna
att investera i innovation för att hantera de miljömässiga och sociala utmaningarna i
framtiden.
> Bli framgångsrik i artificiell intelligens (AI) genom att skapa ett EU center för AI för
att samla de bästa individerna och företagen inom området, för att skapa ett
europeiskt AI-initiativ och upprätta höga etiska standarder för AI.
> Göra artificiell intelligens tillgängligt för alla genom att öka Europeiska
investeringsbankens stöd för AI-investeringar till minst 10 miljard SEK per år från
2020 och genom att skapa en centraliserad "AI resursplattform" för att skapa en enda
accesspunkt för AI-resurser i EU.

Framtidens
arbete

> Skydda arbetarnas rättigheter och säkerhet, särskilt i nya sektorer. Ge arbetstagare
med icke-traditionella långsiktiga kontrakt (t ex gig jobb, plattform/distansarbete,
frilans) med skyddskrav som är jämförbara med de som gäller för traditionella
arbetsformer.
> Skapa flexibla arbetsplatser via en EU-omfattande arbetstidslagen, så att arbetare
och arbetsgivare kan förhandla om flexibla arbetsformer som speglar individens,
teamets och verksamheten.
> Förbered den europeiska arbetskraften för morgondagens utmaningar genom att
inrätta Europeiska rådet för sektorkunskap för att undersöka de färdigheter som
behövs i framtiden. Detta kommer att förbättra synergierna mellan den privata och
den offentliga sektorn.

Amsterdam Deklarationen
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#2

Gör Europa till en
ekonomisk drivkraft

genom att sätta utbildning först

För att Europa skall nå sin fulla potential, måste utbildningen av medborgarna vara en central prioritering.
Utbildning möjliggör skapande och delning av kunskap, vilket ökar både ömsesidig förståelse och
social sammanhållning. Volt vill uppgradera utbildning från en plikt tidig ålder till en livslång
följeslagare, samtidigt som man förbättrar lärandet av formella och informella färdigheter och deras
erkännande i hela Europa. Detta kommer att verka för att medborgarna blir anställningsbara och hittar
bättre lämpade jobb.

Utbildning

> Gör det möjligt för fler människor att uppleva olika europeiska länder genom att
öka budgeten för EU: s utbytesprogram (ERASMUS +), särskilt för gymnasieelever,
lärlingar och missgynnade studenter.
> Se till att alla kan hänga med i ett snabbt utvecklande samhälle genom att utöka
livslångt lärande åt alla under hela sina yrkesmässiga och personliga liv.
> Ta utbildning till nästa nivå genom att öka EU-finansiering för lärare, skollärare och
introducera nya undervisningsmetoder. Detta kommer att på adekvat sätt åtgärda
hur olika studenter lär sig bäst och förbättra deras pedagogiska framgång.

“Volta
programmet”

> Upprätta EU ”Volta Program”, som kommer att ge omfattande ekonomiskt stöd för
alla utbildningsverksamhet, bland annat omskolning och kompetensutveckling av
människor.
> Gör det lättare att studera och arbeta var som helst i Europa, genom att öka
transparensen och erkännandet av kunskaper, färdigheter och kompetenser.
> Öka fokuseringen på digital kompetens för alla åldrar, genom att starta online
utbildning och kodning i en tidig ålder, genom att införa respektive livslångt lärande
och yrkesutbildning och genom att betona mental hälsa och socialt välbefinnande i
digitala miljöer.
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#3

Bygg ett rättvist och
hållbart samhälle
genom att tillvarata de gröna
möjligheterna

Europa måste vara i spetsen för en grön klimatsmart ekonomisk omvandling för att skörda dess fördelar
och leda kampen mot klimatförändringen. Världen har bara 12 år kvar för att bekämpa klimatförändringar
och uppfylla Paris Klimatavtal. För att detta ska ske måste övergången till hållbarhet vara mycket snabbare
och vågande än idag. Medan EU inte kan ta itu med globala utmaningar ensamt, kan och borde EU leda till
att försöka minska klimatförändringens omedelbara och framtida effekter och vara ett exempel för
andra regioner. Först då kommer EU att kunna positionera sig i framtida gröna klimatsmarta industrier.

Smart energi

> Utveckla den gröna ekonomin genom att införa en EU-omfattande koldioxidskatt
och andra former av koldioxid prissättning längs hela produktionskedjan och
genom att sluta subventionera fossilt bränsle. De medel som erhållits kommer att
användas för relevanta klimatsmarta projekt och för att skapa nya arbetstillfällen.
> Använd energi på ett smartare sätt genom att införa smarta elnät, genom att sätta
upp mer ambitiösa energibesparande mål och genom att skapa incitament för grön
och låg energi kollektivtrafik.

Cirkulär
ekonomi

> Att seriöst kick-starta en cirkulära ekonomi, genom att stimulera tillhandahållandet
av varor och tjänster som är förnybara och hållbara. Detta kommer att ske genom att
harmonisera skatteincitament, påskynda regleringsprocesserna och ge medel till att
ompröva design och digitalisering av organisationer, varor och tjänster.
> Stoppa plastbaserad förorening och minska avfallet i allmänhet genom att
beskatta användningen av plasmatika, engångsprodukter och förorenade
återvinningsbara ämnen och genom att förbjuda export av avfall till länder utanför
EU.
> Gå mot hållbar konsumtion och statliga utgifter, genom att införa en cirkulär
ekonomimärkning, genom att anta en grön offentlig upphandlingsstandard och
genom att stödja resursdelning och produktlängd.

Hållbart
jordbruk

> Stödja ett hållbart jordbruk genom att omfokusera den gemensamma
jordbrukspolitiken bort från större producenter, till mindre producenter som
använder ekologiska metoder.
> Öka produktkvaliteten och biologisk mångfald genom att stödja gårdar som
hanterar mark i enlighet med lokala ekosystem, genom att fokusera på att tillvarata
naturliga livsmiljöer och genom att förbjuda användningen av bekämpningsmedel
och neonicotinoider.

Amsterdam Deklarationen
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#3

Bygg ett rättvist och
hållbart samhälle

genom att hantera migration på ett
mänskligt och ansvarsfullt sätt

EU genomgår en politisk kris i hanteringen av migrationsflöden. Utan tvekan är flyktingkrisen en politisk
kris. Europa har ett juridiskt och moraliskt ansvar att hjälpa, det har kapaciteten och förmågan att
absorbera flyktingflöden, och Volt kommer att göra det till möjligheter för alla. Att tillgodose en
mångfaldig grupp arbetskraftmigranter till den europeiska arbetsmarknaden kan bidra till såväl
välfärd till europeiska länder och för migranternas hemländer.

Asylsökande
och flyktingar

> Hantera flyktingflöden från utanför EU genom att skapa ett enhetligt EUflyktingsystem. Dublinsystemet måste reformeras och kompletteras med ett
lösningssystem som föreskriver sanktioner mot stater som vägrar att uppfylla sitt
ansvar.
> Gör asylsystemet rättvist, effektivt och snabbt genom att utfärda EU-riktlinjer som
säkerställer kortare asylförfaranden och tillhandahålla socialt, juridiskt och psykiskt
stöd.
> Säkerställa en framgångsrik integration och en fördel för ekonomin. Asylsökande
måste kunna komma in på arbetsmarknaden från och med första dagen, och deras
färdigheter måste lättare erkännas. Dessutom måste språkutbildning erbjudas alla
asylsökande.
> Upprätthålla asylsökande och flyktingars rättigheter genom övervakning och
sanktionering av medlemsstater som bryter mot dessa rättigheter, t.ex. genom att
fängsla asylsökande när det är onödigt och under omänskliga förhållanden.
> Skydda dem i nöd, genom att klassificera hungersnöd och klimatmigranter som
flyktingar enligt europeisk rätt och genom att stärka användningen av humanitära
korridorer.

Arbetsmigration

> Skydda både inhemska och utländska arbetstagare mot de negativa effekterna av
ekonomisk migration genom att tillämpa minimal harmonisering bland alla
europeiska länder, vilket säkerställer att tillgången till grundläggande sociala,
juridiska och medicinska tjänster är garanterad.
> Förvandla Europa till ett talangs- och innovationscentrum, genom att göra det
enklare och mer attraktivt att få en expertvisum, särskilt efter att ha erhållit en
universitetsexamen från ett EU-land.
> Öka juridiska vägar till Europa genom att utveckla en särskild visum som kommer
att ställas till förfogande för tillfälliga utländska arbetstagare.
> Säkerställa att ursprungsländer och europeiska länder dra nytta av tillfällig
ekonomisk migration genom att anpassas till bådas intressen och genom att
involvera alla relevanta intressenter (t.ex. arbetsgivare och fackföreningar) i den
politiska processen.
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#3

Bygg ett rättvist och
hållbart samhälle

genom att verka för rättvisa och
jämlikhet

Människor är fortfarande offer för diskriminering och social uteslutning på grund av deras kön,
sexualitet, funktionshinder, utseende, ursprung eller övertygelse. EU måste anta ett övergripande
tillvägagångssätt som försöker stoppa alla former av diskriminering. Alla måste garanteras lika rättigheter
och möjligheter, och mänskliga rättigheter måste respekteras, tillämpas och upprätthållas. Låt oss göra
Europa jämställt till 2025!

Likabehandling
och
diskriminering

> Krossa glastaket och juridiskt genomdriva representation av kvinnor i
offentligtliga börsnoterade bolagsstyrelser till 2025 och kräva av företag att
rapportera om jämnställda löner och jämn könsfördelning.
> Se till att kvinnors rättigheter upprätthålls genom att legalisera och ge tillgång till
fri abort fram till slutet av första tremånadersperioden och erbjuda gratis
preventivmedel över hela Europa.
> Garantera lika rättigheter till alla genom att säkerställa tillgång till samma
procedurer, rättigheter och partnerskap för varje individ i samhället, inklusive
äktenskap för alla.

Offentlig sektor

> Få slut på polisvåld och diskriminerande behandling av minoriteter, genom att
tillhandahålla polisutbildning och revidera lagar, få slut på partisk förföljelse och se
till att rättsväsendet inte diskriminerar minoriteter.
> Sträva efter full jämställdhet och mångfald för underrepresenterade grupper inom
den offentliga sektorn i medlemsstaterna och i EU:s institutioner, genom att införa
förmånsbehandling, rapportering om mångfald och tillmötesgå särskilda behov.
> Garantera för jämställd könsfördelning i EU-politiken och uppmuntra kvinnors
deltagande, genom att ha genus-alternativa kandidatlistor och på andra sätt, såsom
obligatorisk rapportering om genusrepresentation.

Social
integration

> Gör bostäder prisvärda genom att integrera sociala och gemensamma bostäder i
EU: s sammanhållningspolitik. Använd tillgängliga medel för socialt boende för att
förbättra situationen för låginkomstgrupper, inklusive marginaliserade grupper, och
uppmanar medlemsstaterna att subventionera delat socialt boende.
> Minska barnfattigdom genom att införa en minimistandard för universella
barnförmåner i hela EU.
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