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VITALIZAREA EUROPEI  
Pentru a crea o Europă unită, trebuie să depășim frontierele și să 
regândim ce înseamnă “acasă”. Berlin poate juca un rol important în acest 
sens prin primirea de oameni din toate țările și prin implicarea mai mare 
a cetățenilor UE în modelarea orașului. Europa este moștenirea noastră 
comună și viitorul nostru comun.

Mai multe schimburi și angajamente la nivel european
• Vrem ca oamenii să aibă mai multă influență asupra deciziilor europene. Vom 

promova și vom extinde cooperarea europeană (de exemplu, în calitate de 

membru al rețelei EUROCITIES). Cetățenii ar trebui să fie mai bine informați și 

implicați în proiectele comune.

Primirea cetățenilor europeni la Berlin
• Odată cu introducerea birourilor de bun venit, toți noii veniți în Berlin vor primi 

informații și sprijin în relația cu autoritățile. În plus, dorim să introducem un sistem 

de voluntariat pentru a facilita sosirea noilor veniți: Cetățenii care locuiesc în 

Berlin de mulți ani vor fi disponibili ca persoane de contact. 

Sărbătorirea Zilei Europei
• Berlin este o metropolă modernă și cosmopolită în inima Europei, cu o populație 

diversă și internațională. De asemenea, orașul nostru este considerat un simbol 

al unității europene între Est și Vest. Prin urmare, intenționăm să introducem 

Ziua Europei ca zi de sărbătoare publică la Berlin, pe 9 mai. Prin aceasta, dorim 

să celebrăm Europa și diversitatea culturală de pe continent și să le reamintim 

oamenilor istoria noastră comună.

Sprijinirea implicării cetățenilor europeni
• La Berlin, cetățenii se implică în fiecare zi, în multe feluri, pentru o Europă mai 

bună și comună. Dorim să sprijinim în mod activ acest angajament și să extindem 

cooperarea pentru a promova schimburile și creșterea comună în Europa. 

DE CE CONCUREAZĂ UN 
PARTID EUROPEAN LA BERLIN? 
Oameni din întreaga Europă au decis că este timpul să se ridice în picioare pentru 

convingeri comune și să acționeze dincolo de granițele naționale. Volt a fost fondat 

pornind de la această idee. De atunci, mișcarea a luat amploare în toate țările, 

regiunile și orașele europene. De anul trecut suntem reprezentați cu o filială Volt și 

la Berlin. 

Ne-am angajat în întreaga Europă pentru: o mai bună protecție a climei, justiție 

socială, economie durabilă, progres digital, o mai mare participare a cetățenilor, o 

democrație europeană comună.

În acest scop, echipele Volt din mai multe țări colaborează, se sprijină reciproc și, prin 

aceasta, elaborează politici dincolo de frontierele naționale.

Berlin va beneficia de acest lucru, deoarece merită să ne uităm la vecinii noștri 

europeni: peste tot în Europa există deja soluții creative la provocările locale, așa-

numitele „bune practici“: în Berlin luptăm pentru mai multe locuințe publice, ca la 

Viena, pentru proceduri administrative digitale, ca în Suedia, pentru soluții optime 

privind traficul, ca la Barcelona, sau pentru învățarea pe tot parcursul vieții, ca în 

Estonia. 

Volt se consideră antiteza populismului: dorim să răspundem la probleme complexe 

cu soluții atent elaborate și, astfel, să stabilim o politică orientată spre soluții, 

bazată pe dovezi, precum și o politică pragmatică și orientată spre viitor. Pentru 

a fi la înălțimea acestei pretenții, noi, ca partid tânăr, ne-am stabilit cinci priorități 

pentru acest program electoral de la Berlin: Digitalizare, Administrație, Educație, 

Locuințe și Mobilitate. Programul nostru electoral a fost scris de voluntari motivați, 

în colaborare cu experți, profesioniști și organizații civice. Rezultatul este o viziune 

pentru orașul nostru - de către oamenii din Berlin pentru oamenii din Berlin.

Multe dintre provocările cu care se confruntă orașul nostru pot fi rezolvate doar 

în comun în Germania și în Europa. Prin urmare, vă recomandăm să citiți programul 

nostru electoral pentru alegerile naţionale de Bundestag, care poate fi găsit la 

voltdeutschland.org.

• 

https://www.voltdeutschland.org/


 

Protecția datelor și securitatea digitală
• Ne angajăm să optimizăm protecția datelor prin măsuri eficiente și eficace. 

Acestea includ evaluări periodice ale impactului asupra protecției datelor în cadrul 

autorităților.

• Este important pentru noi să prioritizăm locațiile de serveri din interiorul UE.

• În domeniul protecției și securității datelor, vom depune eforturi pentru a 

îmbunătăți calificările angajaților autorităților din Berlin, școlilor și ale altor 

instituții municipale.

• Dorim să oferim mai mult sprijin pentru Centrul de servicii IT din Berlin (ITDZ).

Mai multă autodeterminare digitală prin 
surse deschise și infrastructură modernă
• Intenționăm să dezvoltăm o strategie europeană de promovare a produselor 

open source.

• În plus, vom impulsiona dezvoltarea unei infrastructuri europene deschise de 

cloud computing.

Utilizarea bibliotecilor ca locuri de 
întâlnire în diverse moduri
• Pentru a furniza acces egal la serviciile digitale pentru toţi cetăţenii, dorim să 

transformăm bibliotecile în locuri digitale de învățare și de lucru. Pentru aceasta, 

este indispensabilă o conexiune optimă la internet. 

Consolidarea societății civile printr-o 
mai mare participare
• Ne angajăm să implicăm în mod activ cetățenii în procesele decizionale și în 

dezvoltarea urbană. În acest scop, dorim să extindem platforma mein.berlin.de 

pentru a deveni un punct de contact central pentru dezvoltarea urbană.

• Vom promova înființarea de “consilii ale cetățenilor” la nivel de stat cât și de 

sector.

• Dorim ca cetățenii să aibă un cuvânt de spus în alocarea resurselor bugetare prin 

intermediul bugetelor participative ale cetățenilor.

• Vom milita pentru cooperare europeană, pentru mai multe proiecte „de jos în 

sus“ și pentru dezvoltarea în continuare a participării digitale a cetățenilor.

UN ORAȘ ACTIV PRIN 
DIGITALIZARE
Digitalizarea ne schimbă societatea. Dorim să dirijăm această schimbare 
într-o direcție care să servească cetățenilor și să unească societatea 
noastră - de exemplu prin internet rapid, sprijin pentru start-up-uri și 
cercetare și, de asemenea, extinderea participării cetățenilor la viața 
digitală.

Utilizarea și stimularea progresului digital
• Pentru a exploata potențialul de dezvoltare pozitivă a societății noastre prin 

intermediul digitalizării, am dori să promovăm în mod special domenii importante 

din Berlin. Printre acestea se numără internetul obiectelor, proiectele pentru orașe 

inteligente și disciplinele STEM.

• O digitalizare de succes poate fi realizată numai prin respectarea unor standarde 

stricte de protecție și securitate a datelor și a unor standarde de date deschise. 

Locația la Berlin ca factor de succes pentru start-up-uri
• Berlin ar trebui să devină mai atractiv pentru profesioniști, cercetători și studenți 

internaționali. De aceea, dorim să promovăm și să extindem oraşul Berlin ca 

metropolă europeană pentru start-up-uri. 

• Planificăm o platformă digitală unde vor fi strânse toate informațiile importante, 

formularele și persoanele de contact pentru start-up-uri. Un accent puternic va 

fi pus pe consultanță practică și juridică privind solicitarea de oportunități de 

finanțare.

• Dorim să promovăm în mod special crearea de rețele de întreprinderi tinere cu 

ajutorul „centrelor de inovare digitală“ și prin oportunitățile de schimb la nivel 

european.

• Intenționăm să legăm sprijinul public pentru companii de condiții ecologice și 

sociale.

Internet rapid în fiecare gospodărie
• Ne angajăm să asigurăm internet rapid pentru toate gospodăriile din Berlin și 

pentru fiecare companie. În acest scop, vom îmbunătăți premisele tehnice, vom 

reorganiza coordonarea la nivel de district și vom avansa extinderea rețelelor de 

fibră optică și 5G.



 

constituie criterii de selecție importante în achiziționarea de bunuri și servicii de 

către sectorul public.

Un concept de personal pregătit pentru viitor 
• Pentru o administrație de viitor, dorim să ocupăm posturile vacante cât mai 

repede posibil. Aceasta este singura modalitate de a face față faptului că peste o 

treime din angajații actuali din administrația de stat și din administrația sectoarelor 

vor intra în pensie până 2029.

• Pentru a ajunge la cât mai multe persoane, intenționăm să extindem recunoașterea 

calificărilor educaționale internaționale și să simplificăm intrarea laterală din 

sectorul privat.

• 

• Pentru ca administrația de la Berlin să devină mai atractivă ca angajator, dorim să 

permitem munca de acasă și munca flexibilă, precum și să consolidăm dreptul la 

muncă cu fracțiune de normă. Susținem, de asemenea, oportunitățile flexibile 

de promovare și trasee de carieră transparente. 

• Pentru a consolida schimburile în cadrul administrației și gândirea interinstituțională, 

vom promova schimbări de locuri de muncă în cadrul administrației și programe 

de schimb naționale și europene. 

Orașul meu Berlin - un viitor sigur
• Îmbunătățirea prevenirii criminalității este importantă pentru noi, astfel încât 

toți cetăţeni din Berlin să se simtă în siguranță. Dorim, de asemenea, să creștem 

rata de rezolvare a cazurilor și să intensificăm cooperarea cu Oficiul Federal 

de Poliție Criminală. Ne angajăm să creăm și să ocupăm suficiente posturi de 

poliție.

• Acordăm importanță combaterii rețelelor de sisteme criminale în ansamblul lor. În 

acest scop, dorim să promovăm soluții europene și să stabilim programe de ieșire 

pentru membrii crimei organizate.

• Prin educație, sensibilizare și educație politică în cadrul forțelor de poliție, nu 

vom da nicio șansă extremismului de dreapta. Prin introducerea forumurilor 

de dialog, dorim să promovăm încrederea și înțelegerea între poliție și cetățeni.

• Suntem foarte critici față de intervențiile de amploare și față de o restricție 

a drepturilor cetățenilor în legătură cu o posibilă amenințare teroristă. Ne 

pronunțăm împotriva supravegherii video fără dovezi solide. Susținem, de 

REGÂNDIREA ADMINISTRAȚIEI 
PENTRU BERLIN
Administrația publică este în slujba tuturor cetățenilor acestui oraș. 
Scopul nostru este de a face din administrația din Berlin un model pentru 
administrațiile din Germania - printre altele, prin sprijin individual 
pentru cetățeni, proceduri administrative online și structuri digitale care 
promovează inovarea. 

Utilizarea digitalizării în administrație
• Prin introducerea unui Departament Senatorial pentru Digitalizare (SenD), 

intenționăm să avansăm digitalizarea orașului și a administrației. Dorim să reunim 

responsabilitățile întrebărilor digitale care, până acum, erau împrăștiate, într-un 

singur loc la SenD.

• Prin publicarea și standardizarea extensivă a datelor deschise, dorim să punem la 

dispoziția cetățenilor și a întreprinderilor cât mai multe informații posibil. 

• Dorim ca serviciile digitale să fie accesibile și ușor de utilizat în orice moment. 

Persoanele care au nevoie de ajutor ar trebui să poată obține sprijin personal 

direct și rapid. De asemenea, intenționăm să creștem în mod semnificativ numărul 

de limbi oferite pe berlin.de.

Structuri administrative sustenabile 
și pregătite pentru viitor 
• Noi susținem ca, pe viitor, consilierii sectoarelor să fie aleși prin vot majoritar în 

adunarea consilierilor de sector(așa-numitul „birou politic sectorial“). 

• Vrem să introducem un drept de instruire pentru primarii sectoarelor față de 

consilierii locali. Aceasta va include și domeniile de activitate ale districtului privind 

finanțe, personal și organizare. 

• Pentru a îmbunătăți distribuirea responsabilităților, ne propunem să creștem 

numărul de consilieri  de la cinci la șase pentru fiecare sector. 

• Planificăm o revizuire fundamentală a tuturor proceselor de afaceri pentru a le 

face cât mai eficiente, eficace și conforme cu legea. Aceasta include, de asemenea, 

introducerea pe scară largă a soluțiilor software moderne (open source). 

• Ne angajăm pentru a ajunge la o administrație neutră din punct de vedere 

climatic până în 2035. Sustenabilitatea și respectarea climei trebuie să 



 

EGALITATEA DE ȘANSE ÎN 
SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Dorim să creăm un sistem de educație echitabil, inclusiv și progresist. Nu 
trebuie să mai conteze ce mediu social sau cultural are o persoană. Dorim 
să permitem tuturor să se dezvolte liber. În locurile interdisciplinare de 
învățare, toate generațiile ar trebui să fie educate și pregătite pentru 
marile întrebări ale viitorului. Dorim să promovăm și să extindem 
oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții. 

Șanse egale de la bun început - sarcina și educația 
timpurie ca piatră de temelie a unei învățări de succes
• Intenționăm să acordăm mai mult sprijin pentru formarea moașelor și a 

asistenților maternali și să îmbunătățim remunerarea și cadrul juridic. 

• Dorim să asigurăm o rețea optimă între moașe, ginecologi, pediatri, asistenți 

sociali, psihoterapeuți și pediatri/psihiatri.

• Dorim să promovăm aplicarea a descoperirilor și conceptelor științifice în îngrijirea 

copiilor la grădinițe și, în acest scop, susținem, printre altele, formarea continuă 

gratuită a educatorilor de grădiniță din instituțiile publice și independente.

• Pentru a aloca locuri de grădiniţă gratuite într-un mod mai eficient, prin intermediul 

platformei KiTa-Navigator, planificăm să colectăm datele în mod complet 

digitalizat, pentru a obţine numărul real de locuri de îngrijire necesare.

• Susținem o îngrijire mai flexibilă și mai lungă în toate centrele de îngrijire a 

copiilor, de la 7 dimineața până la 18:00, precum și extinderea îngrijirii în afara 

orelor de vârf, cât  și la sfârșit de săptămână.

Concepte inovatoare și digitale în clasă Ne angajăm să 

introducem conținuturi de învățare adecvate vârstei în materie de tehnologie a 
informației și de competențe media, precum și să furnizăm hardware-ul necesar.

• Susținem îmbunătățirea instruirii profesorilor în domeniul IT și al competențelor 

media, inclusiv eliberarea de fonduri pentru instruire suplimentară și desfășurarea 

de specialiști IT în școli. 

• Prin intermediul Departamentului nou înființat al Senatului pentru afaceri digitale, 

ne angajăm să sprijinim extinderea infrastructurii, precum și concepte uniforme 

de protecție și securitate a datelor. 

asemenea, o renunțare fundamentală la tehnologiile de recunoaștere facială 

automatizată în spațiile publice.

• Deficitul de personal existent și neglijarea digitalizării sunt principalele motive 

pentru care sistemul judiciar din Berlin este supraîncărcat de ani de zile. Ne-

am angajat să asigurăm o mai mare diversitate în rândul angajaților și un număr 

suficient de personal. Planificăm o introducere rapidă a dosarului electronic cu 

mult înainte de 2026, precum și extinderea serviciilor de justiție online. 



  

Creșterea atractivității formării 
continue în cadrul întreprinderii
• Ne angajăm să îmbunătățim condițiile cadru, cum ar fi orele de lucru echitabile și 

un salariu decent.

• Dorim să revizuim programele de învățământ ale ocupațiilor de formare existente 

și să le extindem pentru a include dobândirea de competențe transversale și 

digitale.

• Susținem extinderea modelelor hibride de formare pentru migranți în centrele 

de educație a adulților, în care cursurile de integrare sunt combinate cu formarea 

în cadrul întreprinderii.

Universitățile - Un loc pentru gândire 
critică și cercetare independentă
• Independența conținutului didactic sau a rezultatelor cercetării trebuie să fie 

păstrată și în cadrul cooperării sectorului privat cu instituțiile de învățământ. 

• Dorim să sprijinim promovarea lucrărilor academice și a materialelor didactice, a 

autorilor și profesorilor care predau și cercetează o altă viziune asupra problemelor 

decât cea centrată pe Europa de Vest. 

• Ne angajăm să dezvoltăm concepte de egalitate de șanse pentru a promova 

persoanele cu un trecut migrator, de sex diferit, minorități și persoane cu 

dizabilități în predare și cercetare. 

Permiterea învățării pe tot parcursul vieții
• În ceea ce priveşte locurile centrale de învățare pe tot parcursul vieții pentru 

toți cetățenii, am dori să sprijinim extinderea ofertei și susținerea financiară a 

centrelor de educație pentru adulți.

• Dorim să promovăm oferte multilingve, precum și cursuri într-un limbaj ușor, 

unde se pot întâlni persoane din medii culturale diferite.

• Am dori să încurajăm companiile să ofere mai multe cursuri de formare 

profesională pentru angajați în viitor, oferindu-le asistență financiară și fiscală.

• Dorim o educație climatică cuprinzătoare în grădinițe și școli, precum și integrarea 

cercetării climatice și a managementului durabil în toate programele de studii 

universitare.

Îmbunătățirea învățării școlare pentru toți
• Susținem distribuirea muncii pedagogice complexe între echipe multiprofesionale. 

• Considerăm că este important și necesar să stabilim un curriculum mai flexibil 

care poate fi adaptat la evenimentele mondiale, la nevoile elevilor și la situația 

grupului.

• Dorim o revizuire a conceptului de formare continuă pentru profesori, cu un 

accent mai puternic pe subiecte actuale, precum și pe învățarea orientată spre 

competențe și bazată pe proiecte.

• Am dori să reducem evaluarea bazată pe note și să o completăm cu un sistem de 

feedback orientat spre punctele forte și abilitățile personale ale elevilor.

• Intenționăm să îmbunătățim identificarea timpurie și sprijinirea durabilă a elevilor 

dezavantajați sau a celor cu dificultăți de învățare.

• 

Dorim să dăm o voce 
copiilor și tinerilor 

- deja de la naștere. 
Pentru mai multe 

oportunități egale în 
Berlin.

Carolin Behr, candidat principal 
pentru Camera Deputaților



 

RESPONSABIL ÎN COMUN 
PENTRU BERLIN 
Berlin ar trebui să devină o casă pentru toți cetățenii săi. Un oraș în care 
nimeni nu este lăsat în urmă. Planificarea urbană diversificată trebuie să 
garanteze spații fără discriminare și un cămin sigur pentru toți. Egalitatea 
nu înseamnă doar absența discriminării, ci participarea și dezvoltarea 
personală în toate părțile societății. Împreună putem construi un cămin 
în care se merită să trăim, în care toți să fie liberi și în siguranță. Doar în 
diversitate suntem uniți.

Promovarea unei societăți favorabile incluziunii
• Egalitatea nu este o problemă separată pentru noi, ci o cerință de bază pentru 

toate acțiunile și gândirea noastră.

• Discriminarea de orice fel trebuie să fie împiedicată. Acest lucru se aplică în 

special discriminării împotriva femeilor, a persoanelor LGBTQI+, a persoanelor 

de altă culoare a pielii sau naționalitate, a refugiaților, a membrilor comunităților 

religioase, a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu handicap sau cu un statut 

social diferit.

• Dorim să facem ca planificarea urbană să fie mai inclusivă. În special, trebuie 

evitate diviziunile sociale spațiale.

• Susținem un salariu de subzistență și o mai mare mobilitate socială. Aceasta 

include, de asemenea, lupta împotriva sărăciei în rândul copiilor, precum și 

securitatea socială pentru persoanele care desfășoară activități independente, 

liber-profesioniștii și micii întreprinzători.

• Susținem consilierea neutră și independentă în materie de avort.

Un adăpost pentru toți
• Ne angajăm să respectăm dreptul la o locuință decentă pentru toți oamenii.

• Dorim ca comunitatea de solidaritate să investească mai mult în locuințe sociale și 

durabile, acordând o atenție deosebită furnizării unui număr suficient de locuințe 

pentru grupurile deosebit de defavorizate („segmentul de piață protejat“).

• Prin intermediul unităților specializate interdisciplinare, dorim să strângem 

laolaltă competențele și responsabilitățile, şi, de asemenea, să ne concentrăm pe 

prevenirea și combaterea lipsei de adăpost.

UN PEISAJ CULTURAL 
DIVERS PENTRU TOȚI 
Cultura este o componentă fundamentală a democrației și a societății, 
precum și elementul central al sentimentului de libertate în Berlini. 
Oraşul nostru găzduiește o diversitate creativă, o scenă de cluburi 
plină de viață și diversitate, precum și monumente istorice. Obiectivele 
noastre sunt de a conserva și promova acest peisaj cultural divers.

Promovarea culturii - crearea de 
perspective pe termen lung
• Dorim să stabilim un plan pe termen lung pentru promovarea culturii, care să 

ofere o mai bună siguranță în ceea ce privește planificarea tuturor destinatarilor 

de fonduri.

• Ne angajăm să sporim promovarea parteneriatelor culturale europene.

Scena de cluburi - un semn distinctiv al Berlinului
• Vrem să promovăm și să păstrăm scena cluburilor din Berlin. În special în cazul 

clădirilor noi, ne vom strădui să găsim soluții care să permită existența în continuare 

a cluburilor și o dezvoltare urbană rezonabilă în egală măsură.

• Facem campanie pentru o „lege a petrecerilor în aer liber“ la Berlin.

Asistență necomplicată în contextul 
pandemiei COVID19
• Dorim să continuăm să oferim sprijin specific artiștilor și lucrătorilor din 

domeniul evenimentelor în timp ce mijloacele lor de trai sunt amenințate de 

efectele pandemiei COVID19.

• Ne angajăm să asigurăm că sprijinul poate fi obținut în viitor într-un mod 

nebirocratic, transparent și sigur din punct de vedere juridic.

Reaprecierea istoriei coloniale germane
• Vom pleda pentru o examinare activă și aprofundată a istoriei coloniale germane.

• Dorim ca originea operelor de artă din epoca colonială să fie documentată în mod 

cuprinzător în muzeele noastre.

• Susținem returnarea artefactelor, a rămășițelor umane și a operelor de artă din 

perioada colonială la locul de origine, dacă grupurile în cauză doresc acest lucru.



 

LOCUINȚA - UN DREPT UMAN
În Berlin, Volt militează pentru suficiente locuințe la prețuri accesibile, 
pentru cartiere diverse și pline de viață, precum și pentru locuințe și 
construcții noi ecologice. Așa se creează spațiul de locuit ━ pentru toți 
cetăţeni din Berlin. 

Locuințe la prețuri accesibile în Berlin
• Dorim să promovăm sectorul imobiliar non-profit pentru a asigura suficiente 

locuințe la prețuri accesibile pe termen lung. În acest scop, dorim să consolidăm 

asociațiile municipale de locuințe și cooperativele, precum și noile forme de 

locuire în comun.

• Vom introduce consultanță gratuită din partea statului pentru chiriași și vom 

impune aplicarea consecventă a frânei de chirie. În plus, dorim să creăm un portal 

online cuprinzător pentru calcularea și controlul chiriilor. 

• Dorim să sprijinim persoanele cu venituri mici cu ajutorul veniturilor provenite 

dintr-o taxă specială eșalonată pe chiriile care depășesc chiria comparativă locală 

(cu excepția clădirilor noi). 

• Suntem, de asemenea, în favoarea unei creșteri a alocației pentru locuință, care 

să fie ajustată la indicele actual al chiriei, pentru a sprijini persoanele cu venituri 

mici. Pentru noi este important ca cetățenii din Berlin să poată locui în cartierul în 

care lucrează sau în care se află rețeaua lor socială. 

• Susținem păstrarea zonelor de conservare socială existente și crearea de noi 

zone pentru a menține compoziția și diversitatea populației.

• Prin crearea unui registru imobiliar digital, dorim să asigurăm o mai mare 

transparență pe piața chiriilor și, în același timp, să sprijinim lupta împotriva 

spălării banilor din domeniul imobiliar.

• Avem o privire critică asupra plafonului chiriilor, care a fost anulat în aprilie 2021, 

deoarece a frânat modernizarea ecologică și structurală de care este nevoie 

urgentă, a penalizat proprietarii moderați și a pus în dificultate financiară asociațiile 

și cooperativele de locuințe .

Creăm noi spaţii de locuit 
• Dorim să reformăm legislația în domeniul construcțiilor după modelul 

olandez. Prin reducerea birocrației, procedurile de construcție vor fi accelerate și 

simplificate, iar costurile vor fi reduse în consecință. 

• „Housing First“ e un concept dovedit ca eficient în combaterea traiului fără adăpost 

într-un mod sustenabil. Dorim să extindem în mod semnificativ „Housing First“ în 

Berlin, urmând exemplul Finlandei.

• La Berlin, problema persoanelor fără adăpost este, de asemenea, o problemă 

internațională, care trebuie rezolvată într-un mod corespunzător și, dacă este 

posibil, la nivel european. În acest scop, vom dezvolta strategii supra-regionale în 

cooperare cu vecinii noștri europeni.



  

sport, precum și un perimetru de dezvoltare socială cu locuințe. Din acest motiv, 

considerăm că un referendum reînnoit este rezonabil.

Neutralitatea climatică în construcții și în viață 
• Ne angajăm să ajungem la neutralitate climatică în construcții și locuințe până 

în 2035. Pentru a realiza acest lucru, dorim să construim într-un mod fără risipă 

de resurse, respectând clima, și să promovăm cercetarea și utilizarea materialelor 

de construcție durabile.

• Planificăm o orientare cuprinzătoare și durabilă pentru construcția de case.prin 

creșterea numărului instalațiilor de panouri solare și prin utilizarea de surse de 

căldură cu emisii reduse.

• Vom continua extinderea rețelei de încălzire urbană și vom intensifica eforturile 

de înlocuire a sistemelor de încălzire învechite.

• Susținem reforma la nivel național a programelor de subvenții pentru modernizarea 

eficientă a clădirilor din punct de vedere energetic. În acest fel, ne propunem o 

rată de modernizare de 4%. 

• Dorim să obținem o îmbunătățire a climatului urban prin ecologizarea 

acoperișurilor și a fațadelor, precum și prin crearea obligatorie de noi spații verzi la 

fiecare construcție nouă.

Stimulente pentru o piață imobiliară 
echitabilă și socială la Berlin 
• Pledăm pentru reducerea impozitului pe transferul de terenuri pentru uz personal. 

În același timp, dorim să ne asigurăm că aceste avantaje fiscale sunt legate de 

utilizare personală anterioară. Vom preveni evitarea impozitului prin așa-numitele 

“Shared Deals”.

• Susținem reforma impozitului pe proprietate, bazată pe modelul valorii terenului, 

ca stimulent pentru utilizarea eficientă a terenurilor și construirea de noi locuințe.

• Susținem cu tărie concepte care previn discriminarea în căutarea unei locuințe, 

de exemplu pentru persoanele cu dizabilități, persoanele homosexuale, familiile 

monoparentale sau persoanele care sunt dezavantajate din cauza numelui lor.

• Planificăm redensificarea și construcțiile noi cu un simț al proporțiilor, prin 

reutilizarea parcelelor deja betonate și a spațiilor cu clădiri nefolosite. Trebuie 

păstrate coridoarele de aer proaspăt, parcurile și spațiile verzi.

• Milităm pentru noi locuri în cămine și locuințe private la prețuri accesibile pentru 

studenți și stagiari.

• Dorim să folosim și să promovăm ideea de locuințe deţinute de companii pentru 

a contracara deficitul de locuinţe şi de muncitori calificați, atât şi  pentru a permite 

deplasări scurte la locul de muncă.

• 

• Planificăm o politică funciară care să asigure construcția de locuințe în conformitate 

cu criteriile sociale și ecologice prin extinderea Fondului funciar din Berlin și 

prin sporirea acordării de drepturi de proprietate asupra construcțiilor.

• Planificăm un concept pentru Tempelhofer Feld care integrează parcuri și zone 

de conservare a naturii, evenimente artistice și culturale, zone de recreere și 

Vopsirea lucrurilor 
în alb și negru nu 
ajută în politica pieţei 
imobiliară. Avem 
nevoie de soluții 
bune, durabile şi, de 
asemenea, sigure din 
punct de vedere juridic.
Steffen Daniel Meyer, candidat 
principal pentru Camera 
Deputaților



 

Traficul pietonal - o alternativă sănătoasă
• Pentru a face traficul pietonal mai atractiv, vom extinde „zonele de întâlnire“ și 

pasajele pietonale cu bănci publice.

• Siguranța traficului pietonal va fi sporită prin separarea structurală a trotuarelor 

de traficul rutier și de cel al bicicliștilor.

• În general, intenționăm să facem din mersul pe jos o prioritate mai mare în 

planificarea urbană. 

Orașul bicicletelor Berlin
• Pentru a putea circula cu bicicleta în Berlin, în condiții de siguranță și de 

sănătate, dorim să dezvoltăm infrastructura după modelul sistemului olandez de 

piste pentru biciclete.

• Pistele de biciclete de tip pop-up pot fi doar o soluție temporară, care ar trebui 

să devină permanentă cât mai curând posibil.

• Susținem construirea de trasee rapide și pasaje subterane pentru biciclete.

• Pentru a facilita renunțarea si reducerea folosirii maşiniilor, planificăm un program 

de sprijin foarte accesibil pentru biciclete cargo. 

Creșterea atractivității transportului public 
• Dorim să extindem infrastructura de transport public, astfel încât un interval 

de zece minute să devină standard și mai puțin de cinci minute  în timpul  orelor 

de vârf.

• Accentul este pus pe proiecte de conectare a cartierelor exterioare, precum și pe 

“autobuzele de gardă”, printre altele, pentru a îmbunătăți conexiunea cu zonele 

înconjurătoare. De asemenea, în viitor, se poate concepe utilizarea de microbuze 

autonome.

• Pentru a avansa în timp util în ceea ce privește protecția climei, ne concentrăm pe 

conversia flotei de autobuze la sisteme de propulsie neutre din punct de vedere 

climatic și cu emisii reduse până cel târziu în 2030 și pe conversia benzilor de 

circulație în benzi de autobuz (expres).

• Dorim să facem ca transportul public prin feriboturi să fie durabil și cu emisii 

reduse. 

Pentru un transport individual motorizat durabil 
• Pentru a atinge obiectivul „Vision Zero“ (zero decese în trafic), intenționăm să 

introducem viteza de 30 km/h ca standard în zonele centrale ale orașelor, așa 

MOBILITATE ECHITABILĂ ȘI 
PRIETENOASĂ CU CLIMA
Susținem o politică de transport în care mijloacele de transport prietenos 
cu clima sunt în centrul planificării transporturilor: Ciclismul, mersul 
pe jos și utilizarea transportului public local (ÖPNV) ar trebui să devină 
mai atractive, mai sigure și mai rapide pentru a permite o mobilitate 
convenabilă, eficientă și durabilă în oraș. Volt își dorește un Berlin în care 
toți să ne putem mișca și respira liber și în siguranță. 

Calmarea traficului pentru un oraș locuibil 
• Prin promovare direcționată a blocurilor de cartier, dorim să reducem poluarea 

fonică, să îmbunătățim calitatea aerului și să creștem calitatea vieții. Ca și în 

Barcelona, scopul este de a reduce traficul de tranzit prin cartier fără a restricționa 

mobilitatea locuitorilor. 

• Pentru calmarea traficului de mare amploare, ne bazăm pe zone fără mașini și pe 

utilizarea hibridă a drumurilor, de exemplu, prin interzicerea trecerii mașinilor în 

funcție de timp. 

• Prin extinderea oportunităților de participare digitală, dorim să implicăm mai 

mult cetățenii afectați în proiectarea măsurilor de reducere a traficului.

Spațiu pentru varietatea mijloacelor de transport
• Dorim să extindem parcările pentru biciclete și parcările de tip Park & Ride 

pentru a facilita trecerea de la un mijloc de transport la altul.

• Dorim să asigurăm că toate serviciile de partajare sunt oferite pe o platformă 

digitală uniformă. Acestea ar trebui extinse, de asemenea, în special în afara 

inelului căii S-Bahn.

Egalitate și securitate în mobilitate
• Obiectivul nostru este de a dezvolta o strategie de mobilitate inclusivă. Orașul 

Londra arată cum pot fi dezvoltate și puse în aplicare astfel de concepte prin 

intermediul unei colectări eficiente a datelor. 

• Ne angajăm să extindem în mod consecvent și fără bariere sistemul de transport 

din Berlin.

• Dorim să adaptăm structura biletelor și rețeaua de rute la nevoile tuturor, în 

special la cele ale grupurilor defavorizate.



  

cum se aplică deja cu succes în Helsinki.

• Spațiul public ar trebui să fie distribuit mai echitabil. Susținem o reducere a 

numărului de locuri de parcare și o tarifare adecvată costurilor acestora.

• Pentru a reduce traficul auto, dorim să introducem o taxă de drum socială 

și echitabilă, a cărei concepție va fi elaborată de un comitet de experți cu 

implicarea cetățenilor.

• Intenționăm să extindem infrastructura de încărcare rapidă pentru vehiculele 

electrice în funcție de nevoi. 

Gândire cuprinzătoare a traficului de livrare
• Pentru un trafic de livrare inovator și ecologic, hub-urile urbane (microcentre 

de distribuție) trebuie să fie utilizate mai intensiv și la nivelul întregii zone. 

• De asemenea, ne concentrăm pe livrarea prioritară în afara orelor de vârf și pe 

transformarea locurilor de parcare în zone de livrare. Parcursurile în gol pot fi 

evitate prin intermediul platformelor de cooperare pentru întreprinderi.

Lipseşte ceva?
Vă mulțumim că v-ați făcut timp să citiți programul nostru electoral.

Puteți găsi programul nostru electoral național cu multe alte soluții 

paneuropene, pragmatice și progresiste la voltdeutschland.org. În viitor, 

intenționăm să pregătim documente de poziție privind şi alte aspecte și să le 

publicăm pe site-ul nostru.

Credeţi că lipseştem ceva? Există vreun subiect care vă pare deosebit de 

important? Atunci soluția este foarte simplă: alăturați-vă nouă.

www.voltberlin.org IMPRESSUM
Volt Deutschland
Choriner Straße 34 
10435 Berlin

www.voltberlin.org

http://www.voltberlin.org
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