‘KOROONAJÄRGNE TAASTUMINE:
loome parema homse!’ Lühikokkuvõte
1. Solidaarsus: Euroopa ühine taastumine
Mida me soovime: Solidaarsuse põhimõte peab olema keskne igal tasandil. Taastumine, kus elude, töökohtade ja
majandussüsteemide päästmise koorem on jagatud liikmesriikide vahel ning enim tähelepanu osutatakse kõige
tugevamini kannatanud riikidele. Taastumine, mis muudab meie süsteemid ja ühiskonnad tulevaste kriiside ja
šokkide suhtes vastupanuvõimelistemaks.

Kuidas me sinna jõuame?
•

Võlgade vastastikune tagamine ELi tasandil läbi koroonavõlakirjade.

•

Peamine rahastus peab tulema toetustest, et vältida laenude tekitatud võlakoormat.

•

ELi omavahendid läbi maksude: maks, mida kohaldatakse imporditud kaubale vastavalt nende
süsinikuheidetele, plastiku ja pakendite maksud, digitaal- ja petrooleumimaksud, rahvusvaheliste
ettevõtete panused – eeskätt digi- ja finantssektoris tegutsevad.

•

ELi taastamiskava eelarve suurendamine vähemalt 5 triljoni euroni järgneva 12 aasta jooksul.

2. Investeerimine rohelisse tulevikku
Mida me soovime: Taastumine, mis põhineb ambitsioonikal Rohelisel Leppel, tuues kaasa kvaliteetseid nn rohelisi
töökohti ja keskkonnasõbralike eeltingimustega investeeringuid. Taastumine, mis elavdab liikumist rohelisena,
õiglasena ja vastupanuvõimelisema maailma poole. Taastumine, mis haarab kinni erakordsest võimalusest suunata
avaliku sektori investeeringud üleminekule rohelisema maailma ja keskkonnasõbralikuma energiatootmise poole.
Taastumine, kus EL on kliimamuutustega võitlemisel liidripositsioonil.
Kuidas me sinna jõuame?

•

Kõik taastumiseks loodud investeeringud peavad kooskõlas olema Pariisi kliimaleppe ja Euroopa Rohelise
Leppe eesmärkidega.

•

ELi kliimaseadus, mis sätestab heidete 65% võrra vähendamise nõude aastaks 2030 ja kliimaneutraalsuse
aastaks 2040.

•

Roheline Lepe, mis teeb võimalikuks täieliku taastuvenergiale ülemineku, lõpetades söe kasutamise järkjärguliselt aastaks 2030 ning teiste fossiilkütuste kasutamise võimalikult kiiresti pärast seda.

•

Investeeringuid kvaliteetsesse ja rohkelt keskkonnasõbralikke töökohti loovasse kliimaneutraalsesse
ringmajandusse.

•

Rahalist toetust saavad vaid need ettevõtted, kes nõuete kohaselt makse maksavad, töötajate õiguseid
austavad ning oma ärimudelit sotsiaalselt ja keskkondlikult õiglaselt reformivad.

3. Sotsiaalne Euroopa
Mida me soovime: Taastumine, mis ei jäta kedagi maha. Taastumine, mis üheskoos üleminekuga õiglasele
ühiskonnale toetab sotsiaalpoliitikat, mille eesmärgiks on ebavõrdsust vähendada. Taastumine, mis kaitseb iga
töötaja õigust õiglastele töötingimustele.
Kuidas me sinna jõuame?
•

Püsiv edasikindlustussüsteem, mis katab kõik töötajad, sealhulgas nn platvormitöötajad

•

Garantii noortele kvaliteetseteks töökohtadeks

•

Miinimumpalga direktiiv, mis vähendaks ebavõrdsuse kasvu üle Euroopa

•

Riiklikud katsetused kodanikupalgaga

4. Eluliselt tähtsate sektorite taas kohalikule tasandile toomine ja eesliini
töötajate väärtustamine

Käesolev kriis on näidanud, et teatud elutähtsate toodete tootmine tuleb tuua lähemale kohalikule tasandile, tuleb
eelistada siseturge ja regionaalturge ning lühendada tarneahelaid. On saanud selgeks, et peame vähendama
sõltuvust imporditavatest farmaatsia- ja meditsiinitoodetest ning turgutama neid tootmissektoreid Euroopas. Kriis
on näidanud ka meie toidusüsteemi haavatavust ja kuivõrd toetume me toidu hankimisel maailmamajandusele.
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Kriisi poolt tugevalt mõjutatud sektorite jaoks on tarvis spetsiifilisi plaane. Eesliini töötajad tervishoiu-, hooldus- ja
sotsiaalsektorites vajavad enamat kui vaid aplausi, nad vajavad rohkem ja paremat tuge. Turismi-, kultuuri-,
majutus- ja toitlustussektorid vajavad investeeringuid riiklikul ja ELi tasemel, et kompenseerida töökohtade ja
sissetulekute vähenemist.

5. Tervishoiusüsteemide taas üles ehitamine
Tervishoidu ja teistesse avaliku sektori teenustesse tuleb suhtuda kui ühishüvesse. Me peame neid sektoreid
kaitsma ja adekvaatselt rahastama. EL peab pingutama, et vaktsiinid ja ravi oleksid kättesaadavad ja taskukohased
kõigile. Kättesaadavust ei tohi patendid ja kasumiootused ohustada.

6. Feministlik taastumine
Naised, kelle kompetents on allahinnatud ja seetõttu madalalt tasustatud, on tihti peamised eesliini töötajad.
Euroopa Komisjon ei tohi viivitada palgalõhe direktiivi vastuvõtmisega ning peab uuendama sätteid, mis
puudutavad vanemapuhkust. ELi õigusaktid peavad võitlema ka soopõhise vägivalla vastu, mis on karantiini
perioodil kasvanud.

7. Kodanikuõiguste ja õigusriigi põhimõtete austamine
Eriolukorra meetmed peavad alati olema ajaliselt määratletud, proportsionaalsed, tugevalt seotud kriisiga ning
lubama demokraatlikku kriitikat.

8. Globaalne solidaarsus
EL peab võtma juhirolli globaalse solidaarsuse tagamises, kasutades selleks rahalisi taastumise jaoks ette nähtud
vahendeid, humanitaarabi, meditsiinilist toetust ja võlakergendust. Ka kaubanduspoliitika ja kaubanduslepped
teiste riikidega tuleb üle vaadata eesmärgiga luua vastupanuvõimelisem ja säästlikum kaubandusmudel.
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