’GENOPRETNINGEN EFTER CORONAVIRUS:
Lad os bygge en bedre fremtid!’
1. Solidaritet: En fælles europæisk genopretning
Den genopretning vi ønsker: Solidaritet skal være fundamentet for genopretningen på alle niveauer. En
genopretning hvor byrderne med at redde europæiske liv, job og økonomiske systemer fordeles blandt
medlemsstaterne for at støtte de hårdest ramte lande. En genopretning, der gør vores samfund og systemer mere
modstandsdygtige over for fremtidige chok og kriser.

Hvordan gør vi det?
•

Gæld med solidarisk hæftelse på EU-plan ved hjælp af ’coronaobligationer’

•

En genopretning, der primært finansieres igennem støtte og som derved undgår lån, som fører til øget
gældsætning.

•

EU egenindtægter fx skatter: CO2-grænseafgift, skatter på plastik og emballage, digital- og
brændstofafgifter, bidrag fra multinationale selskaber, især dem inden for de digitale og finansielle
sektorer.

•

En forhøjet EU-genopretningspakke til mindst 5 billioner euro over de næste 12 år.

2. Investér i en grøn fremtid
Den genopretning vi ønsker: En genopretning ved hjælp af en ambitiøs Green Deal, gode grønne jobs og
investeringer med grønne betingelser. En genopretning, der fremskynder overgangen til en grønnere, mere
retfærdig og mere modstandsdygtig verden for kommende generationer. En genopretning, der griber chancen for
enestående offentlige investeringer i den grønne- og energimæssige omstilling. En genopretning hvor Europa er
førende i kampen mod klimaforandringer.

Hvordan gør vi det?
•

Alle genopretningsinvesteringer skal leve op til Paris-aftalen og målsætningerne i den europæiske Green
Deal.

•

En EU-klimalov, der fastholder målet om at reducere drivhusgasudledningerne i 2030 med 65 %, samt at
opnå klimaneutralitet så tidligt som i 2040.

•

En Green Deal, som muliggør en omstilling til 100 % vedvarende energikilder, udfasning af kul inden 2030
og udfasning af andre fossile brændstoffer så hurtigt som muligt.

•

Investeringer i intensive, gode og grønne jobmuligheder, for at skabe en overgang til en klimaneutral,
cirkulær økonomi.

•

Finansiel støtte skal kun gives til virksomheder, som betaler en fair skat, respekterer arbejdernes
rettigheder globalt og omlægger deres forretninger på en social- og miljømæssig retfærdig måde.

3. Et socialt Europa
Den genopretning vi ønsker: En genopretning hvor ingen er glemt. En genopretning som støtter sociale politikker,
der gør det muligt at reducere ulighederne i stedet for at øge dem, parallelt med en retfærdig omstilling. En
genopretning som forsvarer alle arbejderes ret til fair arbejdsbetingelser.
Hvordan gør vi det?
•

Et

permanent

arbejdsløsheds-genforsikringssystem,

der

dækker

alle

arbejdere,

herunder

platformsarbejdere.
•

En stærk ungdomsgaranti til sikring af kvalitetsjob til unge.

•

Nationale eksperimenter med borgerløn

4. Flytning af væsentlige sektorer og en stærkere påskønnelse af vigtige
medarbejdere

Denne krise har vist nødvendigheden af at flytte visse væsentlige produktionssektorer i vores økonomi for at
prioritere interne og regionale markeder samt forkorte forsyningskæderne. Den har gjort det klart, at det er
nødvendigt at reducere vores afhængighed af import af farmaceutiske og medicinske produkter, og flytter dele af
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disse økonomiske sektorer til Europa. Denne krise har også afsløret skrøbeligheden med vores
fødevareforsyningssystemer og vores afhængighed af verdensmarkederne.
Der skal etableres specifikke planer for genopretningen af sektorer, der er hårdt ramt af krisen. Vigtige
medarbejdere inden for social- og sundhedssektorerne har brug for mere end bifald, de har brug for bedre og
stærkere støtte. Også inden for turismen, kulturlivet og hotel- og restaurationsbranchen kræves der investeringer
på national- og europæisk niveau, for at kompensere for tabet af arbejdspladser og indkomst.

5. Genopbyg vores sundhedssystemer
Sundhedspleje og andre sociale serviceydelser er fælles ressourcer. Vi skal beskytte dem og finansiere dem
tilstrækkeligt. EU skal sørge for, at vacciner og medicinske behandlinger er til at betale for alle. Adgang skal ikke
begrænses af patenter og forventninger om profit.

6. Feministisk genopretning
Kvinder, hvis kompetencer er undervurderede og derfor underbetalte, er oftest dem, der arbejder i de mest
nødvendige erhverv. Kommissionen kan ikke udsætte vedtagelsen af direktivet om kvinders ligeløn og
opgraderingen af dettes bestemmelser om forældreorlov. EU-lovgivningen skal også bekæmpe kønsbaseret vold,
som i følge rapporter er blevet øget under nedlukningen.

7. Respectarea drepturilor cetățenilor și a statului de drept
Nødforanstaltninger skal altid være tidsbegrænset, passende og nøje relateret til sundhedskrisen og underlagt den
almindelige demokratiske kontrol.
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8. Global solidaritet
EU skal udvise lederskab når det gælder global solidaritet med sine genopretningsfonde, humanitære bistand,
medicinske støtte og gældslettelse. EU skal grundigt reformere sin egen handelspolitik og drøfte sine
handelsaftaler med andre lande med henblik på at opbygge et mere modstandskraftigt og bæredygtigt
handelssystem.
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