
 

 

„RECUPERACIÓ POST CORONAVIRUS: 
construïm un demà millor! 

 
 

 1. Solidaritat: una recuperació europea compartida 

La recuperació que volem: cal posar la solidaritat al centre i a tots els nivells de la recuperació. Una recuperació 

on la responsabilitat de salvar vides, llocs de treball i economies, es reparteixi entre els estats membres per donar 

suport als països més afectats. Una recuperació que faci que els nostres sistemes i societats siguin més resilients a 

futurs xocs i crisis. 

 

Com aconseguir-ho? 

• Deute mutualitzat a nivell de la UE mitjançant coronabons 

• Una recuperació finançada principalment mitjançant subvencions, evitant la càrrega de préstecs que 

generen deutes 

• Recursos propis de la UE mitjançant la fiscalitat: mecanisme d’ajustament del carboni a la frontera, taxes a 

plàstic i envasos, impostos digitals i al querosè, contribucions de multinacionals (en particular dels sectors 

digital i financer) 

• Incrementar el paquet de recuperació de la UE a almenys 5 bilions d’euros durant els propers 12 anys 

 

 2. Invertir en un futur verd 

La recuperació que volem: Una recuperació mitjançant un ambiciós Acord Verd (Green Deal), creació de llocs de 

treball verds de qualitat i inversions amb condicionaments ecològics. Una recuperació que impulsi la transició cap 

a un món més ecològic, més just i més resilient per a les generacions futures. Una recuperació que aprofita 

l’oportunitat, única en aquesta generació, d’inversions públiques per a la transició ecològica i energètica. Una 

recuperació on Europa és líder en la lluita contra el canvi climàtic. 
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Com aconseguir-ho? 

• Totes les inversions de recuperació han d’estar vinculades a l’Acord de París i als objectius de l’Acord Verd 

Europeu (European Green Deal) 

• Una llei climàtica de la UE que consagri l’objectiu de reduir un 65% de les emissions el 2030 i la neutralitat 

climàtica ja el 2040 

• Un Acord Verd que permeti una transició cap al 100% de les energies renovables, una eliminació gradual 

del carbó el 2030 i una eliminació progressiva d'altres combustibles fòssils el més aviat possible 

• Inversions en una economia circular de neutralitat climàtica i en llocs de treball verds i de qualitat  

• Prestar suport financer només a empreses que paguen impostos, respecten els drets dels treballadors i 

treballadores a nivell mundial i reformen el seu negoci de manera social i mediambientalment justa. 

 

 3. Una Europa social 

La recuperació que volem: una recuperació que no deixi ningú enrere. Una recuperació que, paral·lelament a una 

transició justa, dóna suport a polítiques socials que permetin reduir les desigualtats en lloc d’augmentar-les. Una 

recuperació que defensa el dret de tots els treballadors i treballadores a gaudir d’unes condicions laborals justes i 

dignes. 

Com aconseguir-ho? 

• Un pla d’atur permanent que cobreix a tots els treballadors i treballadores, també a les persones que 

treballen en l’anomenada “gig-economy” (economia de petits encàrrecs, riders) 

• Una Garantia Juvenil sòlida per a llocs de treball de qualitat per a les persones joves 

• Una directiva d’ingressos mínims per aturar les creixents desigualtats a tot Europa 

• Experiments nacionals amb la Renda Bàsica Universal 

 

 4. Relocalització de sectors essencials i coneixement dels treballadors i 

treballadores essencials 

Aquesta crisi ha demostrat la necessitat de reubicar determinats sectors productius essencials de la nostra 

economia, de prioritzar els mercats interns i regionals i d’escurçar les cadenes de subministrament. Ha posat en 
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evidència la necessitat de reduir la nostra dependència de la importació de productes farmacèutics i mèdics i de 

reubicar parts d’aquests sectors econòmics a Europa. La crisi també ha revelat la fragilitat dels nostres sistemes de 

subministrament d'aliments i la dependència dels mercats mundials. 

Cal establir plans específics per a la recuperació dels sectors més afectats per la crisi. Els treballadors i 

treballadores essencials dels sector assistencial i social necessiten més que aplaudiments, necessiten més i millor 

suport. També en el sector del turisme, la cultura i l’hostaleria, es requereixen inversions a nivell nacional i europeu 

per compensar la pèrdua de llocs de treball i ingressos. 

 

 5. Reconstruir els nostres sistemes de salut 
 

L’assistència sanitària i altres serveis públics han de ser considerats béns comuns. Els hem de protegir i finançar 

adequadament. La UE s’ha d’esforçar perquè les vacunes i els tractaments estiguin disponibles i siguin assequibles 

per a tothom. L’accés no hauria d’estar limitat per patents ni expectatives de beneficis. 

 

 6. Recuperació feminista 
 

Les dones, que pateixen una clara bretxa salarial, sovint són les que més treballen en professions essencials. La 

Comissió Europea no pot endarrerir l’adopció de la Directiva sobre la bretxa salarial de gènere i la millora de les 

disposicions sobre permisos parentals. La legislació de la UE també ha de combatre la violència masclista, que 

segons els informes ha augmentat durant el confinament. 

 

 7. Respectar els drets de la ciutadania i garantir l’estat de dret 
 

Les mesures d’emergència han de ser sempre limitades en el temps, proporcionades, estrictament relacionades 

amb la crisi sanitària i sotmeses a un control democràtic regular. 
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 8. Solidaritat global 
 

La UE ha de ser líder en solidaritat mundial amb els seus fons de recuperació, ajuda humanitària, suport mèdic i 

alleujament del deute. La UE ha de reformar profundament la seva pròpia política comercial i revisar els seus 

acords comercials amb altres països amb l'objectiu de construir un sistema comercial més resilient i sostenible. 


