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Voorwoord
In een tijd van grote politieke spanningen besloot een groep Euro-
peanen uit alle lagen van de samenleving om op te staan voor een 
zaak, waarin ze geloofden. Het was tijd voor actie, de geboorte van 
Volt. Samen strijden voor een betere samenleving en geloof 
hebben in een gezamenlijke toekomst. Onze boodschap is die van 
hoop, moed en solidariteit. Een boodschap aan iedereen om te 
voorkomen dat verdeeldheid zal afbreken, dat wat onze ouders 
hebben opgebouwd. Volt is opgericht om Europa nieuwe energie 
te geven en te zorgen voor oplossingen van gemeenschappelijke 
vraagstukken. Volt biedt Europeanen een nieuwe visie op Europa, 
een visie die de gezamenlijke ambities van de EU omarmt en de 
strijd aangaat met de huidige tekortkomingen.

Volt wil nu het Europees Parlement in om aan de politiek een 
nieuwe impuls te geven en daarmee vorm te geven aan een Europa 
dat we allemaal nodig hebben.

Een Europa gebaseerd op een sterke politieke Unie, waarin risico’s 
worden gedeeld en alle Europeanen van de voordelen profiteren, 
met een stem voor iedereen. Die Unie gaan we maken! Een Europa 
met een sterke economie, die iedereen kansen biedt, nu en voor 
toekomstige generaties. De Unie als economische grootmacht. Een 
Europa dat oog heeft voor alle mensen en waarin kinderen kunnen 
spelen in een schone omgeving, een Europa dat migratiestromen 
aankan en waar rechten zijn gewaarborgd en verantwoorde-
lijkheden worden gedeeld, kortom een daadwerkelijk vooruit-
strevende Unie!

Voor het eerst in de geschiedenis voert een Europese beweging 
campagne voor de Europese verkiezingen met één programma: het 
Amsterdam Akkoord. Een visionair en realistisch programma. Volt 
maakt zich sterk om te leveren wat het belooft en bouwt daarmee 
aan niets minder dan een nieuw en verbeterd Europa.  

In dit programma staat wat Volt wil bereiken in het Europees Parle-
ment. Dit wordt ondersteund door een uitgebreider document, dat 
nader ingaat op de invulling en hoe we dat willen bereiken. Volt 
geeft de verzekering dat alle doelen van dit programma in het 
Europees Parlement kunnen worden uitgewerkt.



Een stem voor 
Volt betekent:

#1 Verbeter de EU
door > het creëren van een sterke politieke Unie
         > het vergroten van burgerparticipatie
       > het vergroten van veiligheid en 
 verantwoordelijkheid 

#2 Maak van Europa een 
economische grootmacht
door > het verhogen van de groei en 
 levensstandaard 
         > te investeren in de toekomst
         > onderwijs centraal te stellen

#3 Bouw een rechtvaardige 
en duurzame samenleving
door > de groene economie te stimuleren 
        > humaan en verantwoord met    
 migratie om te gaan
         > in te zetten op rechtvaardigheid   
 en gelijkheid 



#3 Bouw een rechtvaardige 
en duurzame samenleving
door > de groene economie te stimuleren 
        > humaan en verantwoord met    
 migratie om te gaan
         > in te zetten op rechtvaardigheid   
 en gelijkheid 

Verbeter de EU
door het creëren van een 

sterke politieke Unie

De betekenis van de Europese Unie is de afgelopen 60 jaar, na de aanvankelijke rol van vredesbewaarder, veel 
groter geworden. Nu gaat het om het veiligstellen van rechten, het verbeteren van handel, groei van gedeel-
de voorspoed en bescherming van erfgoed en milieu. Crises hebben echter aangetoond dat onze instellingen 
de gestelde doelen niet altijd kunnen halen. Hervorming van de EU is noodzakelijk, gericht op een toekomst 
met een federaal en werkelijk democratisch Europa, door en voor de bevolking.

> Stel de leden van het Europees Parlement (EP) in staat om wetsvoorstellen in 
te dienen. Als enige direct gekozen EU-instelling moet het EP het recht van initiatief 
krijgen – net zoals nationale parlementen. Pas dan, kan het EP de belangen van de 
bevolking optimaal behartigen.
> Zorg voor een open en transparant EP. Sluit beleidsaanpassingen op het laatste 
moment en afspraken in achterkamertjes uit. Leg alle stemmen van de leden van 
het EP vast en maak die openbaar. Garandeer dat wetsontwerpen voor een stem-
ming gedurende een bepaalde tijd publiekelijk beschikbaar zijn voor inzage.
> Verzeker eerlijke vertegenwoordiging van alle EU-ingezetenen en versterk de 
band tussen inwoners en hun vertegenwoordigers. Uniformeer daarvoor de stemre-
gels voor het EP in de hele EU en geef mensen gelegenheid om op lokaal niveau hun 
vertegenwoordigers voor het EP te kiezen op basis van evenredigheid.

> Sticht een Federaal Europa met een Europese regering, met een door het Parle-
ment gekozen premier en een rechtstreeks door de bevolking gekozen President. 
Dit zorgt voor een sterke, open en transparante Europese parlementaire 
democratie.
> Maak het oprichten van echte politieke EU-partijen mogelijk. De huidige 
EU-partijen zijn losse coalities van nationale partijen met tegenstrijdige belang-
en. Een echte EU-democratie heeft sterke partijen nodig met visie op de toekomst 
van Europa.
> Stel de EU in staat om snel te handelen. Alle beslissingen in de EU moeten bij 
meerderheid worden genomen. Nu vereist besluitvorming door de lidstaten vaak 
unanimiteit of consensus, wat ervoor zorgt dat blokkeren makkelijker is dan handel-
en.

> Maak de economie sterker en duurzamer met een Eurozone + begroting, een 
Bankenunie en een volledige Economische en Monetaire Unie onder een Europese 
Minister van Financiën die de EU vertegenwoordigt.
> Geef de Europese Centrale Bank (ECB) de bevoegdheid om werkgelegenheid 
en groei te stimuleren en financiële crises te voorkomen en op te lossen. Naast 
inflatiebeperking moet de ECB mandaat krijgen om werkgelegenheid en duurzame 
groei te bevorderen, ter voorkoming of beperking van crises.
> Verplicht multinationals hun eerlijke aandeel te betalen via een Europese 
vennootschapsbelasting van minimaal 15% en uniformeer de vennootschapsbelast-
ing in alle lidstaten. Belastingontduiking door multinationals heeft de financiering 
van de publieke sector decennialang ondermijnd.

Bestuur

Economie en 
financiën

Europees 
Parlement
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Verbeter de EU
door het vergroten van burger-

participatie

Europeanen vinden dat ze te weinig worden gehoord en onvoldoende kunnen deelnemen aan besluit-
vormingsprocessen. Ze voelen zich veelal buitengesloten door de politiek. Door mensen meer invloed 
te geven zal de democratie worden versterkt. Allereerst moeten daarvoor drempels worden wegge-
nomen. Ten tweede moeten Europeanen de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan besluitvor-
mingsprocessen buiten verkiezingen om. Ten derde zijn er duidelijke voorwaarden nodig voor goed 
overleg en redelijk debat om Europeanen en beleidsmakers in staat te stellen om weloverwogen 
beslissingen te nemen.

> Versterk de democratie van morgen met het onderwijs van vandaag door 
lidstaten te stimuleren om media-educatie, maatschappijleer en kennis van de 
Europese instellingen in hun leerplannen op te nemen. Dit zal de actieve partici-
patie van de Europese burgers versterken.
> Zorg voor objectief, betrouwbaar Europees nieuws door het instellen van een 
gezamenlijke Europese Publieke Omroep, die zorgt voor effectieve informatiever-
strekking aan EU-inwoners.

> Haal drempels weg om te kunnen stemmen voor het Europees Parlement. 
Test elektronisch stemmen, waardoor kiezers beter in staat zijn om te stemmen, 
inclusief expats (diplomaten of anderen met internationaal werk) en mensen met 
een beperking.
> Verschaf betere toegang tot openbare dienstverlening en maak het 
eenvoudig om met EU-instellingen te communiceren door introductie van een 
e-ID en door het digitaliseren van de EU-dienstverlening.

> Stel Europeanen in staat om deel te nemen aan beleidsvorming, via digitale 
platforms en burgercomités. Dan kunnen mensen reageren op wetsvoorstellen, 
besluitvorming beïnvloeden en hun gemeenschap mede vormgeven.
> Geef Europeanen inspraak bij toewijzing van het EU-budget door invoering 
van deelbudgetten. EU-inwoners beslissen dan mee over besteding van bepaalde 
delen van EU-geld.

Erbij horen

Inspraak

Overleg, 
informatie en 
debat
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Verbeter de EU
door het vergroten van veiligheid en 

verantwoordelijkheid

Veiligheid, transparantie en anti-corruptiemaatregelen zijn essentieel om vertrouwen in regeringen te 
hebben. De EU kan en moet meer doen op elk van deze terreinen. Lidstaten afzonderlijk investeren nu 
veel in veiligheid. Dit is dubbelop en daardoor onnodig geld verspillend. De EU als geheel is beter in 
staat om grensoverschrijdende bedreigingen aan te pakken. De strijd tegen corruptie en inzet voor 
meer transparantie moet worden vergroot.

> Koppel de EU-projectfinanciering aan nationale inzet om corruptie te bestrij-
den. Lidstaten die dat succesvol doen worden daarvoor beloond. Landen die daar 
niet in slagen krijgen sancties opgelegd.
> Stop corruptie door nieuwe onderzoeksbevoegdheden te geven aan het 
Europees Bureau voor Fraudebestrijding (EPPO) en vergroot het mandaat van 
de Europese Ombudsman om onderzoek te kunnen doen naar verdacht gebruik 
van publieke fondsen.

> Verhoog de Europese defensiemogelijkheden door het oprichten van een 
Europees leger met toegewijde en betrokken lidstaten. Werk toe naar de opricht-
ing van een Europa-brede krijgsmacht onder verenigd EU-militair commando met 
civiel toezicht.
> Versterk de interne Europese veiligheid door het huidige Europol te veran-
deren in een daadwerkelijk federale politiemacht met de bevoegdheid om 
grensoverschrijdende misdaad, terrorisme en bedreiging van cyberveiligheid te 
bestrijden.
> Garandeer de veiligheid van de digitale infrastructuur van de EU door alle 
EU-software open source te maken. Dit zal de afhankelijkheid van monopolistische 
bedrijven verkleinen en het maakt onze instellingen goedkoper, transparanter en 
beter bestand tegen gegevenslekken.

> Vergroot de transparantie van de EU door verkozen functionarissen/bestu-
urders te verplichten inzage te geven in hun bureaukosten en uitgaven.
> Bescherm de pers en klokkenluiders door de invoering van duidelijke richtlijnen 
om straffen van de overheid te beperken voor het publiceren van vertrouwelijke 
informatie in het openbaar belang.
> Controleer en bewaak de transparantie van al het lobbywerk binnen de EU. 
Alle lobbyactiviteiten moeten worden bijgehouden in een openbaar register, 
gekoppeld aan een strenge gedragscode.

Veiligheid

Transparantie

Corruptie
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Maak van Europa een 
economische grootmacht

door het verhogen van de groei 
en levensstandaard

Een gebrek aan goede banen in veel Europese landen is in toenemende mate schadelijk, met name voor 
de Europese jeugd. Zonder voldoende banen, ruimte voor ondernemerschap en gelijke kansen voor 
iedereen, zal Europa niet vooruitgaan. We moeten ondernemerschap stimuleren en het makkelijker 
maken om kansen te benutten. Werkloosheid moet worden aangepakt door te investeren in onderwijs 
en door werkzoekenden de handvatten te bieden om met succes te solliciteren. Mensen die daarbij 
hulp nodig hebben moeten worden geholpen.

> Stel fatsoenlijke leefomstandigheden veilig door een minimuminkomen boven 
de armoedegrens in alle lidstaten in te voeren. 
> Steun mensen die hun baan zijn verloren in sectoren of regio’s die economisch 
zwaar zijn getroffen. Verdubbel en flexibiliseer daarvoor het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering. Dit zal ertoe leiden dat overgang naar nieuw werk 
makkelijker wordt, wanneer bedrijven hun activiteiten door economische omstan-
digheden moeten stoppen of deze naar buiten de EU verplaatsen.

> Gebruik EU-fondsen voor het scheppen van banen in achtergebleven gebie-
den. Steun daarvoor  slimme en milieuvriendelijke investeringen, zoals aanleg van 
verbindingen voor hogesnelheidstreinen, de ontsluiting van landelijk gebied en 
door opwekking van schone en lokale energie te  bevorderen.
> Verhoog de overheidsuitgaven voor professioneel en beroepsonderwijs om 
blijvende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten en daarmee een interna-
tionale concurrentiepositie in te nemen. Er komt extra inzet voor gebieden met 
een hoge langdurige werkloosheid.
> Maak het vinden van werk in heel Europa makkelijker door het instellen van 
een Europees Arbeidsplatform dat werkzoekenden en werkgevers in Europa kop-
pelt. Breid het Europees Portaal voor Beroepsmobiliteit (EURES) uit om samenw-
erking met de private sector te bevorderen en daarmee een echte gemeenschap-
pelijke arbeidsmarkt te realiseren.
> Investeer in programma’s voor decentralisatie van digitaal werk door apparat-
uur en digitale kennistrainingen tegen lage kosten aan te bieden. Investeringen 
gaan daarbij vooral naar regio’s met een hoge werkloosheid, weinig digitale kennis 
en beperkte toegang tot technologie.

> Maak het makkelijk om een bedrijf te beginnen door het instellen van een 
Europese Digitale ‘One Stop Shop’. Dat biedt mensen de mogelijkheid om binnen 3 
werkdagen een bedrijf op te richten tegen minimale administratieve kosten. In het 
verlengde daarvan worden registratiekosten en –processen geharmoniseerd en zal 
interactie met de overheid, zoals rapportages en belastingaangiftes, binnen de 
hele EU worden vereenvoudigd.
> Stimuleer ondernemerschap en het scheppen van banen, door in technolo-
gische ontwikkelingen als blockchain, big data, kunstmatige intelligentie en ‘cloud’ 
technologie te investeren, waardoor de betrokken Europese sectoren op wereld-
schaal kunnen concurreren.

Schep banen

Ondernemer-
schap

Niemand mag 
achterblijven
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De wereldeconomie ondergaat grote veranderingen en dat biedt kansen en uitdagingen voor ons conti-
nent. Europa moet het goede voorbeeld geven op het gebied van toekomst van werk, duurzaamheid, 
concurrentiepositie en welzijn. Het is dan ook cruciaal dat Europa haar onderzoeks- en innovatie capa-
citeiten verder ontwikkelt. Van alle nieuwe technologieën zal kunstmatige intelligentie voor de 
grootste veranderingen zorgen. Europa moet voorop lopen in het verkennen van de toekomstige 
mogelijkheden ervan.

> Maak het hoge Europese kennisniveau toekomstbestendig door verdubbe-
ling van de uitgaven voor Onderzoek en Ontwikkeling naar 4% van het 
Europees binnenlands product (GDP) in 2025. Dring aan bij lidstaten om in inno-
vatie te investeren om zo de ecologische en sociale uitdagingen van morgen aan te 
kunnen.
> Word slim in het gebruik van kunstmatige intelligentie (KI) door het oprichten 
van een Europees Coördinatie bureau om kennis en ervaring van het hoogste 
niveau te verzamelen. Start een Europees KI-initiatief en zorg daarbij voor hoge 
ethische normen.
> Maak kunstmatige intelligentie beschikbaar en toegankelijk voor iedereen 
door de investeringen van de Europese Investeringsbank voor KI te verhogen naar 
tenminste 1 miljard euro vanaf 2020. Daarnaast moet er één centraal loket komen 
voor “KI-dienstverlening op verzoek”, dat toegang geeft tot KI-bronnen in de EU.

> Bescherm de waardigheid en veiligheid van werknemers, in het bijzonder in 
nieuwe sectoren. Bescherm mensen zonder lange termijn contracten, zoals 
zzp’ers, oproepkrachten en freelancers op vergelijkbare wijze als werknemers met 
vaste banen.
> Schep flexibele werkplekken via een EU-brede Werktijd Keuze Wet op grond 
waarvan werknemers en werkgevers kunnen onderhandelen over vormen van 
flexibel werken die tegemoet komen aan de wensen van het individu, het team en 
het bedrijf.
> Bereid de Europese beroepsbevolking voor op de uitdagingen van morgen, 
door het oprichten van een Europese Sector Vaardigheden Comité die onderzoek 
gaat doen naar de noodzakelijke vaardigheden voor de toekomst. Dit zal de wissel-
werking en aansluiting tussen de private en publieke sector verbeteren.

Innovatie

De toekomst 
van werk
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Maak van Europa een 
economische grootmacht
door te investeren in de toekomst



Om het beste uit Europa te halen is goed onderwijs voor alle Europeanen prioriteit. Onderwijs zorgt 
voor de creatie van en het delen van kennis. Dit leidt tot beter onderling begrip en meer sociale cohesie. 
Volt wil onderwijs opwaarderen van een plicht op jonge leeftijd tot een metgezel voor het leven. Dit 
kan alleen door verbetering van de formele en informele vaardigheden, en de erkenning hiervan in heel 
Europa. Dat biedt mensen meer garantie op blijvend en passend werk.

> Geef meer mensen de kans om in verschillende Europese landen ervaring op 
te doen, door het budget voor het EU-uitwisselingsprogramma (ERASMUS+) te 
verhogen, met name voor middelbare scholieren, mbo-studenten en gehandi-
capte studenten.
> Zorg ervoor dat iedereen onze zich snel ontwikkelende maatschappij kan 
bijbenen, door middel van een leven lang leren voor iedereen, op school, op het 
werk en thuis.
> Til het onderwijs naar een hoger niveau, door Europese subsidies voor leraren 
te verhogen en nieuwe onderwijsmethoden in te voeren, Hierdoor ontstaat 
ruimte voor maatwerk voor elke student, waardoor de kans op succes wordt verg-
root.

> Richt het EU-‘Voltaprogramma’ op, dat zal voorzien in uitgebreide financier-
ingssteun voor alle trainingsactiviteiten, inclusief om- en bijscholing.
> Maak het makkelijker om overal in Europa te studeren en te werken, door het 
vergroten van de transparantie en erkenning van kennis, vaardigheden en 
deskundigheid.
> Vergroot de aandacht voor digitale kennis in alle leeftijdsgroepen, door op 
jonge leeftijd te beginnen met online-onderwijs en programmeren. Koppel dit aan 
een leven lang leren en versterking van het beroepsonderwijs. Zorg voor de 
geestelijke gezondheid en het sociaal welzijn van mensen in digitale omgevingen.

Onderwijs

Het “Volta-
programma”
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Maak van Europa een 
economische grootmacht

door onderwijs centraal 
te stellen



Europa moet een voortrekkersrol vervullen bij de omschakeling naar een groene economie om zo de 
vruchten te kunnen plukken én om voorop te lopen in de strijd tegen klimaatverandering. De wereld 
heeft nog maar 12 jaar om klimaatverandering te bestrijden en te voldoen aan het klimaatakkoord van 
Parijs. Om dit te realiseren moet de verschuiving naar duurzaamheid sneller en krachtiger gebeuren 
dan nu het geval is. Hoewel de EU wereldwijde uitdagingen niet alleen aankan, moet zij het voortouw 
nemen in een poging om directe en toekomstige effecten van klimaatverandering te beperken en daar-
mee het voorbeeld te geven aan andere regio’s. Alleen dan kan Europa zich positioneren in de groene 
industrieën van de toekomst.

> Steun duurzame landbouw, door een heroriëntatie op het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. Weg van grotere producenten en meer in de richting van de 
kleinere producenten die ecologisch boeren.
> Verhoog de productkwaliteit en biodiversiteit, door boerenbedrijven te 
steunen die bij gebruik van het land rekening houden met lokale ecosystemen en 
zich daarbij richten op het verbinden van natuurlijke leefomgevingen. Verbied ook 
het gebruik van pesticiden en op nicotine gebaseerde insecticiden.

> Laat de groene economie groeien, door het invoeren van een EU-brede 
CO2-belasting en andere manieren van prijsdruk op CO2-uitstoot in de hele 
productieketen. Beëindig subsidie op fossiele brandstoffen. De opbrengsten 
worden gebruikt voor projecten die klimaatverandering tegengaan en voor het 
scheppen van nieuwe banen.
> Gebruik energie op een slimmere manier, door invoering van slimme elek-
triciteitsnetten, door de ambities voor energiebesparingen door het stimule-
ren van groen en energiezuinig openbaar vervoer.

> Kickstart de circulaire economie, door het aanbod van goederen en diensten 
die hernieuwbaar en duurzaam zijn te stimuleren. Dit gebeurt door harmonisatie 
van belastingvoordelen, het versnellen van regelgeving processen en door het 
instellen van fondsen om opzet en digitalisering van organisaties, goederen en 
diensten te heroverwegen.
> Stop de op plastic gebaseerde vervuiling en verminder afval in het alge-
meen, door belasting te heffen op het gebruik van plastic, producten voor een-
malig gebruik en vervuilende herbruikbare materialen. Verbied de uitvoer van 
afval naar niet EU-landen. 
> Stimuleer duurzame consumptie- en overheidsuitgaven, door het 
invoeren van een Circulair Economisch Keurmerk en stel een norm vast voor groen 
openbaar aanbesteden. Bied ondersteuning bij het delen van hulpbronnen 
(grondstoffen) en verleng de levensduur van producten.

Slimme 
energie

Circulaire 
economie

Duurzame 
landbouw
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Bouw een recht-
vaardige en duurzame 

samenleving
door de groene economie te 

stimuleren



De EU zit in een politieke crisis over het vormgeven en beheersen van migratiestromen. De vluchtelin-
gencrisis is, zonder twijfel, een politieke crisis. Europa is wettelijk en moreel verplicht om te helpen. Er 
is ruimte om vluchtelingen op te nemen en Volt grijpt dit aan om kansen te scheppen voor iedereen. 
Een verscheidenheid aan arbeidsmigranten op de Europese arbeidsmarkt kan bijdragen aan het welzijn 
van zowel de Europese landen als dat van de herkomstlanden.

> Geef de vluchtelingenstromen van buiten de EU vorm, door het opzetten van 
een uniform EU vluchtelingen systeem. Het Dublin-systeem moet worden 
hervormd en aangevuld met een geschillenregeling, dat voorziet in boetes en 
straffen voor lidstaten die weigeren hun verantwoordelijkheid te nemen.
> Zorg voor een eerlijk, doelmatig en snel asielbeleid, door het afkondigen van 
EU-richtlijnen die voorzien in kortere asielprocedures en die recht geven op 
sociale, juridische en psychologische bijstand.
> Zorg voor succesvolle integratie en economisch voordeel voor mens en 
maatschappij. Asielzoekers moeten vanaf de eerste dag toegang hebben tot de 
arbeidsmarkt en hun vaardigheden moeten sneller worden herkend. Aanvullend 
moet aan alle asielzoekers taalonderwijs worden aangeboden.
> Bescherm de rechten van asielzoekers en vluchtelingen, door middel van 
toezicht houden op en het sanctioneren van lidstaten die deze rechten schenden, 
bijvoorbeeld als ze asielzoekers onnodig en/of onder onmenselijke omstan-
digheden vasthouden.
> Bescherm mensen in nood, door mensen die op de vlucht zijn voor honger 
en/of klimaat te classificeren als vluchteling onder Europees recht. Vergroot het 
gebruik van humanitaire doorgangen.

> Bescherm zowel binnen- als buitenlandse arbeidskrachten tegen de negati-
eve gevolgen van economische migratie, door op Europees niveau tenminste 
een aantal basisvoorzieningen op elkaar af te stemmen op het gebied van sociale, 
juridische en medische dienstverlening.
> Maak van Europa een talent- en innovatiecentrum, door het eenvoudiger en 
aantrekkelijker te maken om een expertvisum te krijgen, vooral na het behalen 
van een universiteitsgraad in een EU-lidstaat.
> Breid juridische trajecten naar Europa uit, door een specifiek visum te ontwik-
kelen voor tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten.
> Zorg ervoor dat landen van herkomst en Europese landen profiteren van 
tijdelijke arbeidsmigratie, door het belang van beide te onderstrepen en alle van 
belang zijnde betrokkenen (zoals werkgevers en vakbonden) te betrekken bij de 
beleidsvorming.

Asielzoekers 
en 
vluchtelingen

Arbeids-
migratie
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Bouw een recht-
vaardige en duurzame 

samenleving
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Discriminatie en sociale uitsluiting van mensen op grond van geslacht, seksualiteit, beperking, uiterlijk, 
afkomst of overtuiging, vindt nog steeds plaats. De EU moet kiezen voor een totaalaanpak, die elke 
vorm van discriminatie uitsluit met gelijke rechten en kansen voor iedereen. Mensenrechten moeten 
worden gerespecteerd, toegepast en nageleefd, zodat er in 2025 in Europa voor iedereen gelijkheid is!

> Zorg voor betaalbare huisvesting, door sociale en gedeelde huisvesting op te 
nemen in het EU-cohesiebeleid. Gebruik beschikbare middelen voor sociale huis-
vesting om de leefomstandigheden van lage inkomensgroepen en andere 
achtergestelde groepen te verbeteren en verplicht lidstaten om gezamenlijke 
woonruimte te subsidiëren.
> Bestrijd kinderarmoede, door invoering van een minimum standaardbedrag 
voor kinderbijslag in de hele EU.

> Doorbreek het glazen plafond, en zorg ervoor dat het in 2025 wettelijk 
verplicht is dat vrouwen vertegenwoordigd zijn in Raden van Bestuur van 
beursgenoteerde bedrijven en eis daarbij dat bedrijven rapporteren over salaris 
en evenwichtige verdeling van functies tussen seksen.
> Garandeer de handhaving van vrouwenrechten, maak bij wet vrije abortus tot 
het einde van het 1e trimester mogelijk en stel gratis voorbehoedsmiddelen in 
heel Europa beschikbaar.
> Garandeer gelijke rechten voor iedereen, door het waarborgen van toegang 
tot dezelfde procedures, rechten en elke vorm van samenleving, inclusief het 
huwelijk.

> Stop politiegeweld en discriminerende behandeling van minderheden, door 
het geven van politietrainingen en via wetswijzigingen, het bestrijden van bevoo-
roordeelde vervolging en het tegengaan van discriminatie van minderheden door 
het rechtssysteem.
> Streef naar volledige gelijkheid en diversiteit voor ondervertegen-
woordigde groepen in de publieke sector in de lidstaten en bij de EU-
instellingen, door invoering van voorkeursbehandeling, te rapporteren over 
diversiteit en te voorzien in specifieke behoeften.
> Verzeker gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de EU-poli-
tiek, en stimuleer de deelname van vrouwen via de man/vrouw ‘om-en-om’ kandi-
datenlijsten en andere methoden, zoals verplichte rapportages over de verhoud-
ing tussen man/vrouw vertegenwoordiging. 

Gelijkheid en 
anti-
discriminatie

Publieke 
sector
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