
 

 

‘KORONAELVYTYS: Rakennetaan parempi 
huominen!’ pähkinänkuoressa 

 
 

 1. Solidaarisuus: yhteinen eurooppalainen elpyminen 

Millaisen elpymisen haluamme? Solidaarisuus on elpymisen keskiössä ja läsnä sen kaikilla tasolla. Elpymisen, 

jossa taakka eurooppalaisten ihmishenkien, työpaikkojen ja taloudellisten järjestelmien pelastamiseksi jaetaan 

jäsenvaltioiden kesken eniten kärsineiden maiden tukemiseksi. Elpymisen, joka tekee järjestelmistämme ja 

yhteiskunnistamme vastustuskykyisiä tuleville iskuille ja kriiseille. 

 

Miten saavutamme tämän? 

• Jaettu velka EU-tasolla koronajoukkovelkakirjojen avulla 

• Elpyminen, joka rahoitetaan ensisijaisesti avustuksilla, välttäen lainojen muodostamaa velkaa 

• EU:n omat varat verotuksen kautta: hiilirajavero, muovi-, pakkaus-, digitaali- ja kerosiiniverot, 

monikansallisten yritysten – erityisesti digitaalisen ja rahoitusalan yritysten – maksut 

• EU:n elvytyspaketin kasvattaminen vähintään 5 biljoonaan euroon seuraavan 12 vuoden aikana 

 

 2. Sijoittaminen vihreään tulevaisuuteen 

Millaisen elpymisen haluamme? Elpymisen, joka tapahtuu kunnianhimoisen vihreän kehityksen ohjelman, 

laadukkaiden vihreiden työpaikkojen sekä vihreillä ehdoilla tehtävien sijoitusten avulla. Elpymisen, joka tukee 

siirtymää kohti vihreämpää, oikeudenmukaisempaa ja vastustuskykyisempää maailmaa tuleville sukupolville. 

Elpymisen, joka hyödyntää ainutlaatuista mahdollisuutta julkisille sijoituksille vihreään energiasiirtymään. 

Elpymisen, jossa Eurooppa on johtaja taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. 
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Miten saavutamme tämän? 

• Kaikki elvytykseen liittyvät investoinnit on tehtävä Pariisin sopimuksen ja Euroopan vihreän kehityksen 

ohjelman tavoitteiden mukaisesti 

• Eurooppalainen ilmastolaki, joka vahvistaa 65%:n päästövähennystavoitteen vuoteen 2030 mennessä ja 

ilmastoneutraaliuden jo vuonna 2040 

• Vihreän kehityksen ohjelma, joka mahdollistaa siirtymisen 100-prosenttisesti uusiutuviin energialähteisiin, 

asteittainen luopuminen hiilestä vuoteen 2030 mennessä ja asteittainen luopuminen muista fossiilisista 

energialähteistä mahdollisimman pian sen jälkeen 

• Sijoittaminen laadukkaaseen, vihreään ja työpaikkaintensiiviseen ilmastoneutraaliin kiertotalouteen 

• Taloudellista tukea myönnetään ainoastaan yrityksille, jotka maksavat kohtuullisen osuutensa veroista, 

kunnioittavat työntekijöiden oikeuksia maailmanlaajuisesti ja uudistavat liiketoimintansa sosiaalisesti ja 

ympäristön kannalta oikeudenmukaisella tavalla. 

 

 3. Sosiaalinen Eurooppa 

Millaisen elpymisen haluamme? Elpymisen, joka oikeudenmukaisen siirtymän rinnalla tukee sosiaalipolitiikkaa, 

joka mahdollistaa eriarvoisuuden vähentämisen sen sijaan, että lisäisi sitä. Elpymisen, joka puolustaa jokaisen 

työntekijän oikeutta oikeudenmukaisiin työoloihin. 

Miten saavutamme tämän? 

• Pysyvä vakuutusjärjestelmä, joka kattaa kaikki työntekijät, mukaan lukien keikkatyöntekijät 

• Vahva nuoristotakuu, jolla taataan nuorille laadukkaita työpaikkoja 

• Vähimmäistulodirektiivi kasvavan eriarvoisuuden torjumiseksi Euroopassa 

• Kansallisia persutulokokeiluja 

 

 4. Elintärkeiden alojen uudelleensijoittaminen ja välttämättömien 

työntekijöiden uudelleenarvostaminen 

Tämä kriisi on osoittanut tarpeen siirtää tietyt taloutemme olennaiset tuotantosektorit, asettaa etusijalle sisä- ja 

alueelliset markkinat ja lyhentää toimitusketjuja. Se on osoittanut, että on tarpeen vähentää riippuvuutta lääke- ja 
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lääketuotteiden tuonnista ja siirtää osa näistä talouden aloista takaisin Eurooppaan. Kriisi on paljastanut myös 

elintarvikejärjestelmämme haurauden ja riippuvuuden maailmanmarkkinoista. 

Kriisistä voimakkaasti kärsineiden alojen elvyttämiseksi on laadittava erityissuunnitelmat. Hoito- ja sosiaalialan 

välttämättömät työntekijät tarvitsevat enemmän kuin taputuksia, he tarvitsevat parempaa ja enemmän tukea. 

Myös matkailu-, kulttuuri- ja hotellialalla tarvitaan investointeja kansallisella ja Euroopan tasolla työpaikkojen ja 

tulojen menetyksen kompensoimiseksi. 

 

 5. Terveydenhuoltojärjestelmiemme uudelleenrakentaminen 
 

Terveydenhoitoa ja muita julkisia palveluita on pidettävä yhteishyödykkeinä. Meidän on suojeltava ja rahoitettava 

niitä riittävästi. EU:n on pyrittävä tekemään rokotteista ja hoidoista kaikille saatavia ja kohtuuhintaisia. Niiden 

saavutettavuutta ei tule rajoittaa patenteilla tai voitontavoittelulla. 

 

 6. Feministinen elpyminen 
 

Naiset, joiden pätevyys on aliarvostettua ja jotka ovat siten alipalkattuja, ovat kaikista useimmin 

välttämättömimpien ammattien työntekijöitä. Komissio ei saa viivästyttää sukupuolten palkkaeroa koskevan 

direktiivin hyväksymistä ja sen vanhempainvapaata koskevien säännösten päivittämistä. EU:n lainsäädännön on 

myös torjuttava sukupuolittunutta väkivaltaa, joka raporttien mukaan on lisääntynyt ulkonaliikkumisrajoitusten 

aikana. 

 

 7. Kansalaisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen 
 

Hätätoimenpiteiden on aina oltava ajallisesti rajoitettuja, oikeasuhteisia, selkeästi terveyskriisiin liittyviä ja 

säännöllisen demokraattisen valvonnan alaisia. 
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 8. Globaali solidaarisuus 
 

EU:n on näytettävä tietä globaaliin solidaarisuuteen elvytysrahastojensa, humanitaarisen avun, lääkeavustusten ja 

velkahelpotuksen kautta. EU:n on perusteellisesti uudistettava omaa kauppapolitiikkaansa ja tarkistettava muiden 

maiden kanssa tekemiään kauppasopimuksia kestävämmän kauppajärjestelmän rakentamiseksi. 


