Překlad celoevropského programu. V Česku v roce 2019 Volt do
Evropského parlamentu nekandidoval.

Amsterdamská deklarace
Program Voltu ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019

Předmluva
V době velkého politického napětí se občané napříč Evropou rozhodli, že je třeba
postavit se za to, čemu věří, a že je třeba jednat. Tak vznikl Volt. Jsme tu proto,
abychom akcentovali sociální rozměr politiky v naší bohaté společnosti, abychom
dokázali čelit výzvám, které vyplývají ze společenských změn ve 21. století, a abychom
společně utvářeli udržitelnou budoucnost.
Nechceme bořit Evropu, kterou generace před námi vybudovaly, naopak, chceme
stavět na jejich práci a dát Evropě nový náboj. Volt nabízí evropanům novou vizi pro
EU.
Chceme silnou a skutečně demokratickou Evropu, kde budou všichni sdílet jak rizika
tak výhody. Evropu, která staví na silné občanské společnosti.
Je třeba vybudovat silnou ekonomiku, která nyní i v budoucnosti vytvoří dostatek
kvalitních pracovních míst a díky které starý kontinent obstojí i v rostoucí globální
konkurenci.
Evropa se musí zodpovědně postavit klimatickým změnám.
Amsterodamská deklarace je jednotný program pro všechny národní strany Voltu.
Obsahuje vizionářské, ale realistické sliby, které Evropu pozvednou. Následující
program je doplněn podrobnějším dokumentem, který podrobněji vysvětluje
jednotlivé body. Hnutí Volt je pevně přesvědčeno, že nejlépe je možné všechny tyto
záměry prosazovat právě na půdě Evropského parlamentu.

Reformujme EU
Vytvořením silné politické Unie
Za posledních šedesát let se EU rozrostla ze strážce míru v Evropě ve velkou
nadnárodní entitu. Garantuje všem svým občanům základní lidská práva a rovnost
před zákonem, posiluje a zjednodušuje obchod, zvyšuje prosperitu společnosti, chrání
naše kulturní dědictví i životní prostředí. Krize posledních let však ukázaly, že
evropské instituce ve své současné podobě nedokáží naplňovat roli, ke které byly
zřízeny. EU musí být reformována. Budoucnost leží ve federální a zcela demokratické
Evropě, která bude budována a utvářena jejími občany.

Politická Unie
➢ Požadujeme zřízení federální Evropy s evropskou vládou v čele, s Předsedou
vlády, který bude volený Evropským parlamentem. Chceme také, aby prezident
EU byl volen přímo všemi občany EU. Tím bude vytvořena silná, srozumitelná a
transparentní Evropská parlamentní demokracie.
➢ Chceme umožnit vznik skutečných celoevropských politických stran.
Současné frakce v Evropském Parlamentu jsou volné koalice národních stran,
které často zastávají rozličné zájmy; skutečně demokratická EU potřebuje silné
přeshraniční strany hájící své vize budoucí Evropy.
➢ Chceme zajistit akceschopnost EU zavedením většinového rozhodování ve
všech otázkách v Evropské radě a Radě EU. V současné době státy stále ještě v
mnoha otázkách rozhodují jednomyslně resp. společným konsensem, takže
dochází k častému zablokování rozhodovacího procesu a ke značnému omezení
akceschopnosti EU.

Ekonomika a finance
➢ Posilme evropskou ekonomiku a zvyšme její udržitelnost prostřednictvím
rozpočtu pro Eurozónu+, vytvořením bankovní unie a plně integrované
hospodářské a měnové unie pod dohledem evropského Ministra financí,
vystupujícího jménem EU.

➢ Posilme pravomoci Evropské centrální banky, abychom podpořili
zaměstnanost a ekonomický růst, předcházeli finančním krizím a
dokázali je řešit. Mandát Evropské centrální banky musí být rozšířen nad rámec
pouhého hlídání inflace tak, aby dokázala podpořit zaměstnanost, udržitelný
růst a předcházet krizím a zmírňovat jejich důsledky.
➢ Zařiďme, aby nadnárodní společnosti přispívaly spravedlivým dílem do
veřejných rozpočtů. Veřejné finance byly po desetiletí podkopávány
schopností nadnárodních společností vyhýbat se řádnému zdanění. Proto
navrhujeme zavedení minimální evropské daně z korporátních příjmů ve výši
15% a harmonizací daní z příjmů právnických osob ve členských státech.

Evropský parlament
➢ Dejme poslancům Evropského parlamentu možnost, aby mohli plně
zastupovat zájmy občanů tím, že jim bude umožněno předkládat návrhy
zákonů. Jako jediná přímo volená instituce EU musí mít Evropský parlament
právo legislativní iniciativy - stejně jako národní parlamenty.
➢ Požadujeme, aby práce Parlamentu byla plně transparentní a aby
nedocházelo k zákulisním dohodám a změnám návrhů na poslední chvíli. Je
třeba zaznamenávat a zveřejňovat všechna hlasování Evropského parlamentu a
zajistit, aby před schvalováním všech návrhů probíhala veřejná připomínková
řízení, která budou mít zákonem stanovenou lhůtu.
➢ Požadujeme spravedlivé zastoupení všech občanů EU a posílení vazby mezi
občany a jejich zástupci. To lze zajistit zavedením stejných hlasovacích pravidel
pro volby do Evropského parlamentu napříč členskými státy tak, aby lidé volili
své europoslance na místní úrovni a zároveň aby bylo zajištěno poměrné
zastoupení.

Reformujme EU
Posílením občanského hlasu
Demokratická společnost potřebuje silnou základnu v aktivních občanech. Volt aktivně
podporuje rozvoj neziskového a nevládního sektoru a chce, aby se více aktivních lidí se
zkušenostmi v občanské společnosti zapojovalo také do lokální i celonárodní politiky.
Podporou občanské participace na politickém životě v Evropě posílíme i demokracii.
Zapojit se musí být jednoduché, odstraňme překážky, které nám v tom brání. Občané
musí mít možnost účastnit se rozhodovacího procesu i nad rámec pouhých voleb.
K tomu je potřeba, aby občané měli přístup ke srozumitelným informacím. Dobře
informovaná veřejnost je klíčem k tomu, aby voliči a jejich zástupci činili rozhodnutí
zakládající se na faktech.

Zahrnutí všech
➢ Odstraňme překážky k účasti ve volbách do Evropského Parlamentu.
Prověřme možnost zavedení elektronického hlasování, které umožní snadné
hlasování nejen voličům s omezenou mobilitou a lidem, kteří se nachází mimo
svou vlast, ale i všem ostatním.
➢ Zajištěme lepší přístup k veřejným službám a administrativě EU.
Elektronická občanka musí fungovat u nás i v Evropě.

Občanská participace
➢ Dejme občanům možnost zapojit se do veřejného života a do procesu
utváření evropské politiky prostřednictvím digitálních platforem a veřejných
shromáždění, díky kterým budou mít možnost komentovat zákony, účastnit se
politického rozhodování a aktivně utvářet společnost.
➢ Používejme evropské peníze tam, kde jsou třeba.
Zaveďme participativní rozpočet, nechme občany rozhodovat o části
evropských fondů.

Moderní vzdělávání pro 21. století
➢ Posilme demokracii, bez vzdělávání to nepůjde. Požadujeme, aby členské
státy začlenily do školních osnov témata jako je mediální gramotnost a znalost
evropských institucí. Občané tak budou mít větší motivaci k aktivní účasti na
veřejném životě.
➢ Prostřednictvím zavedení Evropské mediální služby vytvořme základ
opravdových evropských médií. Občanům by tak měl být zaručen jednoduchý
a efektivní přístup k informacím.

Reformujme EU
Posílením bezpečnosti a zvýšením odpovědnosti politiků
Důvěra ve vlády závisí na míře bezpečnosti, transparentnosti a protikorupčních
opatření. EU může a musí v každé z těchto oblastí dělat více než doposud. Přestože
členské státy investují mnoho prostředků do zvýšení bezpečnosti, výsledky nejsou
uspokojivé, neboť tyto prostředky nejsou vynakládány efektivně kvůli duplicitě
struktur a s tím spojené neúčinnosti investic. Narozdíl od národních států dokáže EU
lépe čelit přeshraničním hrozbám. Je také třeba nadále vyvíjet výrazné úsilí v oblasti
boje proti korupci a transparentnosti veřejného rozhodování.

Bezpečnost
➢ Prosazujeme navýšení evropských obranných kapacit prostřednictvím
vytvoření společné evropské armády. Postupně by vznikly stálé celoevropské
ozbrojené síly s jednotným evropským velením, které bude podléhat civilní
kontrole. Na tomto projektu by se podílely i členské státy.
➢ Chceme posílit vnitřní bezpečnost EU: požadujeme přeměnu současného
Europolu na skutečnou federální policii, která bude mít pravomoc bojovat s
mezinárodním zločinem, terorismem a kybernetickou kriminalitou.
➢ Chceme zajistit bezpečnost evropské digitální infrastruktury tím, že
instituce EU budou používat software s otevřeným kódem (open source). Díky
tomu klesne závislost na firmách v monopolním postavení, provoz evropských
institucí bude levnější a zvýší se tím i jejich odolnost vůči kybernetickým
útokům.

Transparentnost
➢ Prosazujeme zvýšení transparentnosti EU: požadujeme, aby všichni zvolení
zástupci zveřejňovali náklady a výdaje svých poslaneckých kanceláří.
➢ Chceme podniknout nutné kroky ke zlepšení ochrany novinářů a
whistleblowerů (oznamovatele trestné činnosti): budeme se zasazovat o
zavedení opatření, které stanoví omezení trestů za zveřejnění utajovaných
informací v případech, kdy je takové zveřejnění ve veřejném zájmu.

➢ Požadujeme, aby veškerý lobbing v evropských institucích fungoval
transparentně a aby probíhal pod veřejnou kontrolou: všechny
lobbingové aktivity musí být povinně zaznamenávány do veřejného registru.
Zároveň prosazujeme zavedení přísného etického kodexu pro zaměstnance a
volené zástupce v evropských institucích.

Protikorupční opatření
➢ Chceme, aby čerpání prostředků z rozpočtu EU bylo přímo navázáno na úsilí
dané země při prosazování protikorupčních opatření. Státy s úspěšnými
protikorupčními opatřeními budou mít výhody při čerpání evropských dotací a
státy, které nepodnikají nutné protikorupční kroky, budou sankcionovány.
➢ Podpořme boj s korupcí tím, že vybavíme Evropský úřad pro boj proti
podvodům (OLAF) vyšetřovacími pravomocemi. Je potřeba také zvýšit
pravomoci Evropského ombudsmana tak, aby mohl přezkoumávat případy
podezřelého nakládání s veřejnými prostředky.

Udělejme z Evropy ekonomickou velmoc
Zvýšením životního standardu
Nedostatek pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou v mnoha evropských
zemích způsobuje stále větší škody, zejména potom mladým lidem. Bez dostatku
pracovních míst, prostoru pro podnikání a bez rovných příležitostí pro všechny nebude
EU prosperovat. Nezaměstnanost je třeba řešit investicemi do vzdělávání a
posilováním postavení občanů při hledání zaměstnání v jiných členských zemích EU.
Zároveň jsme si vědomi důležitosti sociálních systémů pro podporu občanů v nouzi.

Nová pracovní místa
➢ Využijme evropské fondy pro vytvoření pracovních míst ve strukturálně
slabých regionech, investicemi do lepší dopravní infrastruktury, jako jsou
vysokorychlostní železniční koridory, do rozvoje konektivity prostřednictvím
klíčových investic do digitální infrastruktury a do lokálních čistých zdrojů
energie.
➢ Zvyšme veřejné výdaje na odborná učiliště a další vzdělávání, abychom
podpořili
celoživotní
zaměstnatelnost
a
zajistili
mezinárodní
konkurenceschopnost absolventů učilišť. Důraz by měl být kladen na regiony s
vysokou mírou dlouhodobé nezaměstnanosti.
➢ Zjednodušme hledání pracovního uplatnění napříč evropou vytvořením
skutečné evropské pracovní platformy, která propojí zaměstnavatele se zájemci
o práci. Rozšiřme Evropský portál pracovní mobility (EURES) a zlepšeme
spolupráci se soukromým sektorem napříč Evropou tak, abychom vytvořili
jednotný evropský trh práce.
➢ Investujme do programů na podporu modelů decentralizované digitální
práce. Občané by měli mít možnost získat potřebné vybavení za rozumnou
cenu a měli by mít přístup ke vzdělávání v oblasti digitálních dovedností.
Zaměřme tyto Investice zejména na regiony s vysokou mírou nezaměstnanosti,
nízkou úrovní digitálních dovedností a s nedostatečnou dostupností
technologií.

Podnikání
➢ Zjednodušme zakládání firem vytvořením evropské digitální platformy, která
umožní založit podnik do 3 pracovních dnů při minimálních administrativních
nákladech. Spolu s tím chceme sjednotit registrační poplatky, proces podávání
daňových přiznání a zjednodušit administrativu napříč EU.

➢ Nakopněme podnikání a vytváření pracovních míst zvýšením investic do
nových technologií, jako jsou blockchain, big data, umělá inteligence,
rozvoje páteřních 5G sítí a cloudové technologie, aby mohla evropská
strategická odvětví soupeřit s celosvětovou konkurencí.

Důstojný životní standard pro všechny
➢ Chceme zajistit důstojnou životní úroveň tím, že budeme ve všech členských
státech prosazovat zavedení minimální mzdy vyšší než je úroveň chudoby v
daném státě.
➢ Chceme podporovat lidi, kteří přišli o zaměstnání v odvětvích nebo
regionech postižených hospodářskou krizí. Abychom toho dosáhli,
požadujeme zdvojnásobení prostředků Evropského fondu pro přizpůsobení se
globalizaci a zvýšení jeho flexibility. To usnadní občanům přechod na nová
pracovní místa, když jejich zaměstnavatel přesune výrobu mimo EU nebo ukončí
podnikání kvůli ekonomickým problémům.

Udělejme z Evropy ekonomickou mocnost
Investicemi do budoucnosti
Světová ekonomika prochází velkými proměnami, z čehož pramení jak řada příležitostí,
tak i výzev pro celý kontinent. Evropa se musí stát pozitivním příkladem pro zbytek
světa a to zejména v oblastech budoucnosti práce, konkurenceschopnosti a životní
úrovně a ochrany životního prostředí. Proto je nezbytné, aby Evropa rozvíjela své
výzkumné a inovační kapacity. Rozvoj umělé inteligence představuje významnou
technologickou revoluci. Evropa musí být v čele zkoumání jejích dopadů a jejího
potenciálu.

Inovace
➢ Chceme zajistit evropskou excelenci a to i ve výhledu do budoucna.
Požadujeme do roku 2025 zdvojnásobení výdajů na výzkum a vývoj, tedy na
úroveň 4% HDP EU. Každý stát musí investovat do inovací, které mu umožní
zvládnout environmentální a sociální výzvy zítřka.
➢ Staňme se průkopníky v oblasti umělé inteligence vytvořením Evropského
úřadu pro koordinaci umělé inteligence, který shromáždí nejlepší mozky a
podniky v této oblasti, bude řídícím orgánem evropské iniciativy pro AI a
umožní zavedení etických norem pro vytváření algoritmů umělé inteligence a
její využívání.
➢ Zpřístupněme umělou inteligenci všem. Požadujeme, aby do roku 2020
Evropská investiční banka navýšila prostředky na investice do AI na nejméně 1
miliardu EUR ročně.

Budoucnost práce
➢ Naším cílem je chránit důstojnost a bezpečnost pracovníků a to zejména v
nově vznikajících odvětvích. Pracovníkům v netradičních pracovněprávních
vztazích (např. Pracovníci v rámci tzv. gig economy, freelanceři) musíme
poskytnout přiměřenou míru ochrany srovnatelnou s normami platnými pro
tradiční formy práce.
➢ Zaveďme celoevropská pravidla, která umožní pracovníkům a zaměstnavatelům
vyjednávat o flexibilních formách práce odrážejících potřeby jednotlivce,
týmu a podniku. Díky tomu zlepšíme vyvážení práce a osobního života nejen

pro rodiče, ale poskytneme i lepší pracovní uplatnění pro všechny, kterým
nevyhovuje celý pracovní úvazek.
➢ Připravme evropskou pracovní sílu na výzvy zítřka, zřiďme Radu pro evropské
sektorové dovednosti za účelem výzkumu dovedností potřebných v
budoucnosti. To umožní evropským občanům být připraveni na výzvy
budoucnosti.

Udělejme z Evropy ekonomickou mocnost
Tím, že vzdělání pro nás bude na prvním místě
Aby Evropa dokázala rozvinout svůj potenciál naplno, musí být vzdělávání Evropanů
klíčovou prioritou. Vzdělávání umožňuje vytvářet a sdílet znalosti, což zvyšuje
vzájemné porozumění a sociální soudržnost. Volt chce modernizovat vzdělávání tak,
aby už to nebyla povinnost v raném věku, ale aby se vzdělávání stalo celoživotním
společníkem každého Evropana. Chceme také zlepšit způsob výuky formálních a
neformálních dovedností a jejich uznávání napříč Evropou. Tím zajistíme vyšší mobilitu
napříč Evropou, z čehož budou profitovat jak občané jednotlivých zemí, tak i pracovní
trh.

Vzdělání
➢ Dejme více lidem možnost poznat různé evropské země tím, že zvýšíme
rozpočet na výměnné programy v rámci EU (ERASMUS+), a to zejména pro
studenty obecných a odborných středních škol a učně.
➢ Chceme zajistit, aby každý udržel krok s rychlými změnami v ekonomice a
společnosti, a to rozšířením celoživotního vzdělávání pro všechny občany EU v
průběhu jejich profesního i osobního života.
➢ Pozvedněme vzdělávání na vyšší úroveň, a to tím, že v rámci rozpočtu EU
vyčleníme dostatečné prostředky na podporu učitelské profese. Podporujeme
také zavádění nových výukových metod, díky čemuž budou studenti nejlépe
rozvíjet svůj potenciál a talent.

Program Volta
➢ Vytvořme celoevropský program Volta, z něhož bude poskytována komplexní
finanční podporu pro všechny vzdělávací aktivity, včetně rekvalifikace a
zvyšování kvalifikace.
➢ Chceme usnadnit studium a práci kdekoliv v Evropě, a to zvýšením
transparentnosti a uznávání znalostí, dovedností a kompetencí napříč EU.
➢ Chceme zvýšit důraz na digitální gramotnost pro všechny věkové skupiny
tím, že umožníme přístup k on-line vzdělávání a výuce programování již v raném
věku. Zároveň chceme zavést odpovídající celoživotní vzdělávání a odbornou
výuku. Důležité je pro nás také duševní zdraví občanů a společenský blahobyt v
digitálním prostředí.

Vytvořme spravedlivou a udržitelnou společnost
Pevným uchopením zelených příležitostí
Evropa musí být v čele transformace k udržitelné ekonomice, aby mohla využít jejích
výhod a jít příkladem v boji proti změně klimatu. Je třeba důsledně plnit Pařížské
dohody. Aby se tak stalo, musí být posun směrem k udržitelnosti mnohem rychlejší a
odvážnější, než je tomu dnes. I když EU sama na řešení globálních výzev nestačí, měla
by zaujmout vedoucí pozici ve snaze minimalizovat současné a budoucí dopady
klimatických změn a být vzorem pro ostatní země. Jenom tak si budeme moci
vybudovat pozici globálního leadera v perspektivní oblasti zelených technologií a
vytvořit si náskok před zbytkem světa.

Chytrá energie
➢ Podpořme růst zelené ekonomiky zavedením celoevropské uhlíkové daně a
dalších forem cenové politiky vázané na emise CO2 v celém výrobním řetězci.
Ukončeme dotace na fosilní paliva. Získané prostředky využijme na projekty
zaměřené na zmírnění změn klimatu a na vytváření nových pracovních míst.
➢ Prosazujeme chytré vužívání energie zavedením inteligentních sítí vysokého
napětí (smart grids), stanovením ambicióznějších cílů v oblasti úspor energie a
vytvořením pobídek pro ekologickou a nízkoenergetickou veřejnou dopravu.

Oběhová ekonomika
➢ Chceme zavést oběhovou ekonomiku podporou zboží a služeb, které jsou
obnovitelné a udržitelné. Toho dosáhneme harmonizací daňových pobídek,
urychlením regulačních procesů a poskytnutím finančních prostředků na
přehodnocení koncepce a digitalizace organizací, zboží a služeb.
➢ Omezíme znečištění plasty a obecně snížíme množství odpadu tím, že bude
zdaněno používání plastů, jednorázových výrobků a znečištěného
recyklovatelného odpadu. Požadujeme zákaz vývozu odpadu do zemí mimo EU.
➢ Prosazujeme přechod směrem k udržitelným veřejným výdajům zavedením
značky “Circular Economy” a přijetím standardu zeleného zadávání veřejných
zakázek. Podporujeme sdílení zdrojů a výrobu produktů s dlouhou životností.

Udržitelné zemědělství
➢ Chceme podpořit udržitelné zemědělství reformou Společné zemědělské
politiky EU. Požadujeme aby se Společná zemědělská politika přeorientovala z
podpory velkých podniků na menší výrobce, kteří používají ekologické výrobní
postupy.
➢ Zlepšeme kvalitu zemědělských produktů a zvyšme biologickou rozmanitost
podporou zemědělců, kteří svým hospodařením nepoškozují místní
ekosystémy. Chceme se zaměřit na propojení přírodních stanovišť a
prosazujeme zákaz používání pesticidů.

Vytvořme spravedlivou a udržitelnou společnost
Chceme řešit migraci zodpovědně, ale s lidskou tváří
Neschopnost řízení migrace uvrhla EU do politické krize, nic jiného bezpochyby
takzvaná uprchlická krize není. Evropa má právní a morální povinnost pomoci lidem v
nouzi a má dostatečné kapacity na začlenění urchlických vln. Volt chce tuto situaci
přeměnit v příležitost pro všechny. Vstřícnější přijímání různých skupin pracovních
migrantů napomůže k většímu blahobytu jak evropských zemí, tak zemí jejich původu.

Uprchlíci a žadatelé o azyl
➢ Pro řízení uprchlických vln ze třetích zemí je třeba zřídit Jednotný evropský
systém přijímání uprchlíků. Dublinská dohoda musí být reformována a doplněna
o účinný mechanismus vymáhání takovýchto společných pravidel.
➢ Udělování azylu bude spravedlivé, efektivní a rychlé pokud budeme mít
směrnice, které azylová řízení zkrátí a které budou zaručovat sociální, právní a
psychologickou podporu žadatelů.
➢ Chceme zajistit úspěšné začlenění žadatelů o azyl a podpořit ekonomiku.
Žadatelé musí být schopni rychle vstoupit na trh práce a efektivně využít svých
dovedností. Navíc je potřeba zajistit také výuku jazyků.
➢ Dodržujme práva uprchlíků a žadatelů o azyl. Je potřeba monitorovat, zda
vlády členských států bezdůvodně nezadržují žadatele o azyl v nelidských
podmínkách. Musí existovat účinný sankční mechanismus, který zaručí, že se
členské státy takového jednání zdrží. Ochraňme lidi v nouzi. Migrace z důvodů
hladomorů a klimatických změn by měla být v budoucnu právním nárokem na
azyl, je potřeba také posílit humanitární koridory.

Pracovní migrace
➢ Ochraňujme trh práce před negativními efekty pracovní migrace.
Požadujeme vytvoření základu pro sjednocení základních sociálních, právních a
lékařských služeb.

➢ Chceme Evropu změnit v inovační centrum. Zejména požadujeme
zjednodušení uznávání univerzitních titulů napříč státy EU.
➢ Podporujeme legální práci v EU. Požadujeme vytvoření časově omezené
pracovní karty pro zahraniční pracovníky.
➢ Chceme zajistit, aby časově omezené formy pracovní migrace přinášely
výhody jak pro evropské země, tak i pro země původu zahraničních
pracovníků. Toho je možné dosáhnout úzkou bilaterální spoluprací dotčených
zemí za účasti všech relevantních aktérů (zaměstnavatelé, odbory, ...) a jejich
začleněním do procesu tvorby norem.

Vytvořme spravedlivou a udržitelnou společnost
Prostřednictvím důrazu na spravedlnost a rovnost
Stále existuje velmi mnoho lidí, kteří jsou diskriminováni a sociálně vyloučeni kvůli
svému pohlaví, sexuální orientaci, zdravotnímu postižení, vzhledu, původu, nebo víře.
V EU je potřeba rozhodný přístup, abychom ukončili všechny formy diskriminace.
Každému musí být zaručena rovná práva a příležitosti bez rozdílu. Lidská práva musí
být respektována, uplatňována a dodržována. Evropa se musí do roku 2025 stát
spravedlivým kontinentem!

Rovnost a boj proti diskriminaci
➢ Proražme skleněný strop. Požadujeme uzákonění zastoupení žen ve správních
radách veřejně obchodovaných společností a povinné zveřejňování rozdílů
zastoupení a výše platů podle pohlaví.
➢ Práva žen jsou pro nás důležitá. Interrupce do konce prvního trimestru musí
být všude v Evropě legální a bezplatná. Požadujeme také, aby antikoncepce
byla bezplatně dostupná.
➢ Požadujeme rovná práva pro všechny, každý jednotlivec má mít stejná práva,
včetně uzavírání manželství.

Veřejný sektor
➢ Požadujeme ukončení policejního násilí a diskriminačního zacházení vůči
menšinám. Toho chceme dosáhnout nejen revizí zákonů, ale také poskytováním
adekvátního policejního výcviku, aby nedocházelo k pronásledování na základě
zažitých stereotypů. Je také potřeba zajistit, aby soudní systém nediskriminoval
menšiny.
➢ Zasadíme se o plnou rovnost a zastoupení nedostatečně reprezentovaných
skupin ve veřejném sektoru členských států a orgánů EU zavedením
pobídkového zacházení, zveřejňováním zpráv o diverzitě a o občanech se
specifickými potřebami.

➢ Zajistíme rovné zastoupení mužů a žen v politice, a to podporováním
žen při vstupu do politiky a zveřejňováním poměru zastoupení mužů a žen.

Inkluze
➢ Zajistíme dostupné bydlení integrací sociálního a sdíleného bydlení do
programu soudržnosti EU. Využijeme tak dostupné prostředky na sociální
bydlení ke zlepšení situace nízkopříjmových skupin, včetně marginalizovaných
skupin, a vyzveme členské státy, aby podporovaly společné sociální bydlení.
➢ Zmírníme dětskou chudobu sjednocením zákonů o minimálních přídavcích na
děti napříč celou EU.

