
 

 

«ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ: 
Ας χτίσουμε μαζί ένα καλύτερο αύριο!» 

 
 

 
1. Αλληλεγγύη: κοινή ευρωπαϊκή ανάκαμψη 

Η ανάκαμψη που θέλουμε: Αλληλεγγύη στο επίκεντρο και σε κάθε επίπεδο της ανάκαμψης. Μια 
ανάκαμψη όπου το βάρος για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, θέσεων εργασίας και οικονομικών 
συστημάτων στην Ευρώπη, θα κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να υποστηριχθούν οι χώρες 
που έχουν πληγεί περισσότερο. Μια ανάκαμψη που θα κάνει τα συστήματα και τις κοινωνίες μας πιο 
ανθεκτικά σε μελλοντικούς κλυδωνισμούς και κρίσεις. 

 
Πώς θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο; 

• Αμοιβαία κάλυψη του χρέους σε επίπεδο ΕΕ μέσω έκδοσης κορωνοομολόγων 
• Μια ανάκαμψη που θα χρηματοδοτείται πρωτίστως μέσω επιδοτήσεων, ώστε να αποφευχθούν τα 

υπερβολικά χρέη λόγω δανείων 
• Ίδιοι πόροι της ΕΕ μέσω φορολογίας: συνοριακή προσαρμογή άνθρακα, πλαστικά και 

συσκευασίες, φόροι ψηφιακών υπηρεσιών και κηροζίνης, και εισφορές πολυεθνικών, ιδιαίτερα 
εκείνων που δραστηριοποιούνται στον ψηφιακό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα 

• Αύξηση της δέσμης μέτρων για την ανάκαμψη της ΕΕ τουλάχιστον στα 5 τρισ. ευρώ εντός των 
επόμενων 12 ετών 

 

 
2. Επένδυση στο πράσινο μέλλον 

Η ανάκαμψη που θέλουμε: Μια ανάκαμψη μέσω μιας φιλόδοξης Πράσινης Συμφωνίας, ποιοτικών 
πράσινων θέσεων εργασίας και επενδύσεων με πράσινους όρους. Μια ανάκαμψη που θα ενισχύσει τη 
μετάβαση προς έναν πιο πράσινο, πιο δίκαιο και πιο ανθεκτικό κόσμο για τις μελλοντικές γενιές. Μια 
ανάκαμψη που θα αξιοποιήσει μια μοναδική ευκαιρία για τη σημερινή γενιά, να πραγματοποιήσει 
δημόσιες επενδύσεις για την πράσινη και την ενεργειακή μετάβαση. Μια ανάκαμψη όπου η Ευρώπη θα 
έχει ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

Πώς θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο; 
• Όλες οι επενδύσεις για την ανάκαμψη θα πρέπει να συνδέονται με τους στόχους της Συμφωνίας των 

Παρισίων και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
• Ένας νόμος της ΕΕ για το κλίμα που θα κατοχυρώνει το στόχο μείωσης των εκπομπών ρύπων κατά 

65% έως το 2030 και ουδετερότητα σε σχέση με το κλίμα νωρίτερα από το 2040 
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• Μια Πράσινη Συμφωνία που θα καθιστά δυνατή τη μετάβαση προς 100% ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα έως το 2030 και στη συνέχεια, τη σταδιακή 
κατάργηση άλλων ορυκτών καυσίμων το συντομότερο δυνατό 

• Επενδύσεις σε μια κυκλική οικονομία με έμφαση σε πράσινες και ποιοτικές θέσεις εργασίας και 
στην ουδετερότητα σε σχέση με το κλίμα 

• Χρηματοδοτική στήριξη θα παρέχεται μόνο σε επιχειρήσεις που πληρώνουν τους φόρους που τους 
αντιστοιχούν, σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων παγκοσμίως και μετασχηματίζουν την 
επιχείρησή τους με κοινωνικά και περιβαλλοντικά δίκαιο τρόπο. 

•  
 

 
3. Κοινωνική Ευρώπη 

Η ανάκαμψη που θέλουμε: Μια ανάκαμψη που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Μια ανάκαμψη η οποία, 
παράλληλα με τη δίκαιη μετάβαση, στηρίζει κοινωνικές πολιτικές που επιτρέπουν τη μείωση των 
ανισοτήτων αντί να τις αυξάνουν. Μια ανάκαμψη που θα υπερασπίζεται το δικαίωμα κάθε εργαζομένου 
να απολαμβάνει δίκαιες συνθήκες εργασίας. 

Πώς θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο; 

• Ένα σύστημα μόνιμης αντασφάλισης που θα καλύπτει όλους τους εργαζομένους, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που εργάζονται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών 

• Ένα πρόγραμμα εγγυήσεων για ισχυρή νεολαία, που θα εξασφαλίζει ποιοτικές θέσεις εργασίας για 
τους νέους ανθρώπους 

• Οδηγία περί ελάχιστου εισοδήματος για τον περιορισμό των ανισοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη 
• Εθνικά πειράματα για ένα καθολικού χαρακτήρα βασικό εισόδημα 

 

 
4. Μετεγκατάσταση νευραλγικών τομέων και επανεκτίμηση των 
εργαζομένων σε θέσεις κρίσιμης σημασίας 

Αυτή η κρίση έχει αποδείξει ότι υπάρχει ανάγκη να μετεγκατασταθούν ορισμένοι νευραλγικοί 
παραγωγικοί τομείς της οικονομίας μας, να δοθεί προτεραιότητα στις εσωτερικές και περιφερειακές 
αγορές και να συντμηθούν οι αλυσίδες εφοδιασμού. Έχει αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητο να μειώσουμε 
την εξάρτησή μας από τα εισαγόμενα φαρμακευτικά και ιατρικά προϊόντα και να μετεγκαταστήσουμε 
κάποια τμήματα αυτών των οικονομικών τομέων στην Ευρώπη. Η κρίση έχει δείξει, επίσης, πόσο 
εύθραυστα είναι τα συστήματα εφοδιασμού τροφίμων και πόσο εξαρτόμαστε από τις παγκόσμιες αγορές. 

Θα πρέπει να υλοποιηθούν ειδικά σχέδια για την ανάκαμψη των τομέων που έχουν πληγεί σε μεγάλο 
βαθμό από την κρίση. Οι εργαζόμενοι σε νευραλγικούς τομείς της περίθαλψης και της κοινωνικής πρόνοιας 
δε χρειάζονται απλώς χειροκρότημα, αλλά καλύτερη και μεγαλύτερη στήριξη. Επίσης, στον τομέα του 
τουρισμού, του πολιτισμού και της φιλοξενίας, απαιτούνται επενδύσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια θέσεων εργασίας και εισοδημάτων. 
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5. Ανοικοδόμηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 

 
Η υγειονομική περίθαλψη και άλλες δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να θεωρούνται δημόσια αγαθά. Θα 
πρέπει να τα προστατεύουμε και να τα χρηματοδοτούμε επαρκώς. Η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια να εξασφαλίζει διάθεση και προσιτή τιμή εμβολίων για όλους. Η πρόσβαση δε θα πρέπει να 
περιορίζεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή προσδοκίες κέρδους. 
 

 
6. Φεμινιστική ανάκαμψη 

 
Οι γυναίκες, οι ικανότητες των οποίων συχνά είναι υποτιμημένες και κατ’ επέκταση αμείβονται με 
χαμηλότερους μισθούς, είναι συνήθως εκείνες που εργάζονται σε επαγγέλματα νευραλγικής σημασίας. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να καθυστερήσει την έκδοση της οδηγίας για το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων και την αναβάθμιση των διατάξεών της για τη γονική άδεια. Η νομοθεσία της ΕΕ θα 
πρέπει, επίσης, να καταπολεμήσει τη βία που συνδέεται με το φύλο, η οποία σύμφωνα με εκθέσεις έχει 
αυξηθεί κατά τη διάρκεια του περιορισμού της κυκλοφορίας. 

 

 
7. Σεβασμός των δικαιωμάτων των πολιτών και του κράτους δικαίου 

 
Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης θα πρέπει πάντα να έχουν περιορισμένη διάρκεια, να είναι αναλογικά, να 
αφορούν αποκλειστικά την υγειονομική κρίση και να υπόκεινται σε τακτικούς δημοκρατικούς ελέγχους. 
 

 
8. Παγκόσμια αλληλεγγύη 

 
Η ΕΕ θα πρέπει να δείξει ηγετικό πνεύμα στην παγκόσμια αλληλεγγύη παρέχοντας κονδύλια ανάκαμψης, 
ανθρωπιστική βοήθεια, ιατρική υποστήριξη και ελάφρυνση χρέους. Η ΕΕ θα πρέπει να προβεί σε βαθιά 
μεταρρύθμιση της εμπορικής πολιτικής της και να επανεξετάσει τις εμπορικές της συμφωνίες με άλλες 
χώρες, με στόχο να οικοδομήσει ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο εμπορικό σύστημα. 


