
 

 

 

‘ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД КОРОНАВИРУСА: 
да изградим едно по-добро утре! ’ резюме 

 
 

 
1. Cолидарност : споделено европейско възстановяване 

Възстановяването, което искаме: Солидарност в сърцето, а и на всеки етап от възстановяването. Едно 
възстановяване, при което бремето за спасяването на животите, работните места и икономическите 
системи на европейците, се споделя от всички държави – членки, с цел да се подкрепят най-
засегнатите държави. Едно възстановяване, което ще направи нашите системи и общества по-гъвкави 
при бъдещи шокови ситуации и кризи. 

Как ще постигнем това?  

• Общ дълг на ниво ЕС чрез корона облигации  
• Възстановяване, финансирано предимно чрез отпускане на безвъзмездни средства, 

избягвайки кредитите, създаващи задлъжняване  
• Собствени ресурси на ЕС, чрез данъчно облагане: регулиране на границите на въглеродните 

емисии, пластмаси и опаковки, облагане в дигиталната икономика и керосинови налози, 
вноски от мултинационални компании, в частност тези, работещи в цифровия и финансовия 
сектор 

• Увеличаване на Пакета за възстановяване на ЕС, до минимум 5 милиарда евро в следващите 
12 години 

 
2. Инвестиции в зелено бъдеще 

Възстановяването, което искаме: Възстановяване чрез амбициозна Зелена сделка, качествени зелени 
работни места, инвестиции при изпълнение на „зелени“ условия. Възстановяване, което подпомага 
преминаването към по-зелен, по-справедлив и по-устойчив свят за бъдещите поколения. 
Възстановяване, което се възползва от публични инвестиции, които са достъпни веднъж в рамките на 
едно поколение, за осигуряване на зелен и енергиен преход. Едно възстановяване, в което Европа е 
лидерът в борбата с климатичните промени.  

Как ще постигнем това?  

• Всички инвестиции във възстановяването трябва да са свързани с целите на Парижкото 
споразумение и европейската Зелената сделка  

• Закон на ЕС за климата, който залага като цел намаляването на 65% от вредните емисии до 
2030 година, както и климатична неутралност още през 2040 година   
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• Зелена Сделка, която да осигури преминаване към 100% възобновяеми източници, 
преустановяване използването на въглища до 2030, както и на други изкопаеми горива, 
възможно най-скоро след това  

• Инвестиции в кръгова икономика за неутрален климат и интензивна заетост със зелени 
работни места 

• Финансова подкрепа ще се предоставя само на компании, които плащат своите данъци, спазват 
правата на трудещите се в глобален мащаб и преустройват бизнеса си по социално и 
екологично справедлив начин. 

 

 
3. Социална Европа 

Възстановяването, което искаме: Едно възстановяване, което включва всички. Възстановяване, което 
успоредно със справедливия преход, подкрепя социалните политики, позволяващи намаляване на 
неравенствата, вместо да ги увеличават. Възстановяване, което защитава правото на всеки трудещ се 
да се възползва от справедливи условия на труд.  

Как ще постигнем това? 

• Постоянна схема за допълнително осигуряване, която покрива всички служители, включително 
и тези на свободна практика или наети за конкретна задача 

• Сериозна гаранция за качествени работни места за младежите   
• Директива за минимален доход, с цел да се спре нарастващото неравенство в Европа   
• Експерименти на национално ниво с универсалния базов доход. 

 

 
4. Преместване на основни сектори и оценяване на работниците 
от съществена важност 

Тази криза ни показа нуждата от преместване на някои основни производствени сектори от нашата 
икономика, приоритет трябва да бъдат вътрешните и регионалните пазари, а също така и да се 
съкратят веригите за доставка. Кризата направи очевидна и нуждата да се намали нашата зависимост 
от вноса на фармацевтични и медицински продукти и да се преместят части от тези икономически 
сектори в Европа. Кризата, също така, разкри колко крехка е нашата система за снабдяване с 
хранителни продукти и колко зависими сме от световните пазари.  

Трябва да се въведат специални планове за възстановяване на сериозно засегнатите от кризата 
сектори. Работниците от съществена важност, в сферата на социалните и здравните грижи, заслужават 
много повече от аплодисменти, те се нуждаят от по-добра и по-съществена подкрепа. Също така и в 
сферата на туризма, културата и хотелиерството, има нужда от инвестиции на национално и 
европейско ниво, с цел да се компенсира загубата на работни места и намалените доходи. 

 

 
5. Преустройство на нашите здравни системи 
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Здравните и всички останали публични услуги трябва да бъдат разглеждани като такива от 
обществено значение. Трябва да ги защитим и да ги финансираме адекватно. ЕС трябва да положи 
усилия да изработи ваксини и да направи лечението достъпно за всички. Достъпът до тях не бива да 
бъде ограничен от патенти и очаквания за печалба. 
 

 
6. Феминистко възстановяване 

 
Жените, чиито компетенции се подценяват и следователно биват по-ниско платени, най-често 
работят професии от съществено значение. Комисията не може да отлага приемането на Директива, 
третираща разликата в заплащането между половете, както и актуализирането на разпоредбите 
относно отпуска за родителите. Законодателството на ЕС трябва да се бори с насилието, основано на 
пола, което според докладите, се е увеличило по време на  периодите на карантина. 

 

 
7. Спазване на гражданските права и върховенството на закона 

 
Спешните мерки трябва винаги да бъдат ограничени във времето, пропорционални, стриктно 
свързани със здравната криза и да подлежат на редовен демократичен контрол. 
 

 
8. Глобална солидарност 

 
ЕС трябва да покаже лидерство в глобалната солидарност чрез своите фондове за възстановяване, 
хуманитарна помощ, медицинска помощ и облекчаване на дълговете. ЕС трябва коренно да 
реформира своята собствена търговска политика и да преразгледа своите търговски споразумения с 
трети страни, с цел да изгради една гъвкава и по-устойчива търговска система. 


