Az Európai Zöld Párt
„KORONAVÍRUS UTÁNI HELYREÁLLÍTÁS:
Építsünk egy szebb holnapot!” határozata dióhéjban

1. Szolidaritás: egy közösen vállalt európai helyreállítás
Olyan gazdasági helyreállítást szeretnénk, amelynek központi, és minden szinten megjelenő eleme a szolidaritás.
Olyan gazdasági helyreállítást, amely során az európai életek, munkahelyek és gazdaságok védelmezésének
költségét az EU tagállamai megosztják egymás között, ezzel támogatva a legsúlyosabban érintett országokat.
Olyan helyreállítást, amely a gazdasági rendszereinket és társadalmainkat ellenállóbbá teszi a jövő
sokkhatásaival és kríziseivel szemben.
Milyen lépések vezethetnek el egy ilyen helyreállításhoz?
•

Közös adósságvállalás EU szinten, koronakötvények bevezetése által

•

A gazdasági helyreállítás támogatások általi finanszírozása, elkerülve ezzel a hitelek adósságteremtő
terheit

•

Az EU saját forrásainak megteremtése adóztatás által: határokon történő szénadó-árkiigazítás bevezetése,
műanyagok és csomagolóanyagok adóztatása, digitális- és kerozinadó kivetése, valamint a multinacionális
cégek, kiváltképp a digitális és pénzügyi szektorban dolgozók EU-s adóztatása

•

Az EU-s gazdasági helyreállítási csomag 5 billió euróra duzzasztása a következő 12 év alatt

2. Befektetés egy zöld jövőbe
Olyan gazdasági helyreállítást szeretnénk, amely egy ambiciózus Zöld Megállapodáson alapul, amely minőségi
zöld munkahelyeket teremt, és környezetvédelmi feltételekhez kötött kormányzati beruházásokat irányoz elő. Egy
olyan gazdasági helyreállítást, amely elősegíti az átmenetet egy zöldebb, igazságosabb és válságállóbb világ felé
a jövő generációi számára. Egy olyan gazdasági helyreállítást, amely kiaknázza a generációnként csak egyszer
adódó lehetőséget, hogy állami beruházások révén elősegítsük a zöld energetikai átmenetet. Egy olyan gazdasági
helyreállítást, melyben Európa vezető szerepet vállal az éghajlatváltozás elleni harcban.

Milyen lépések vezethetnek el egy ilyen helyreállításhoz?
•

Minden helyreállítási beruházást össze kell kapcsolni a párizsi éghajlatvédelmi egyezmény és az európai
zöld megállapodás céljaival

•

Életbe kell léptetni egy EU-s éghajlatvédelmi törvényt, amely 65%-os károsanyag-kibocsátás csökkentést
irányoz elő 2030-ig, valamint egy éghajlat-semleges gazdaságot 2040-re

•

El kell fogadni egy Zöld Megállapodást, amely lehetővé teszi az energiaszükséglet 100%-os biztosítását
megújuló energiaforrásokból, a szén kivonását a gazdaságból 2030-ra, valamint azt követően az egyéb
fosszilis üzemanyagok minél előbbi kivezetését

•

Be kell ruházni egy minőségi, zöld és munkaintenzív körforgásos gazdaságba

•

Csak olyan cégeknek szabad pénzügyi támogatást nyújtani, amelyek tisztességesen fizetnek adót,
tiszteletben tartják a munkavállalói jogokat világszerte és szociálisan és természetvédelmi szempontból
igazságos reformokat hajtanak végre a vállalaton belül

3. Szociális Európa
Olyan gazdasági helyreállítást szeretnénk, amely senkit sem hagy az út szélén. Olyan helyreállítást, amely az
igazságos energetikai átalakulással párhuzamosan támogatja azokat a szociálpolitikai lépéseket, amelyek az
egyenlőtlenségek csökkentését teszik lehetővé ahelyett, hogy növelnék azokat. Olyan helyreállítást, amely minden
munkavállaló tisztességes munkakörülményekhez való jogát védelmezi.
Mely lépések vezethetnek el egy ilyen helyreállításhoz?
•

Egy állandó társadalombiztosítási rendszer bevezetése, amely minden dolgozót lefed, beleértve az egyéni
vállalkozókat is

•

Egy erős ifjúsági garanciaprogram elindítása, amely minőségi munkalehetőségeket kínál a fiatal
munkavállalóknak

•

Egy minimumjövedelemről rendelkező direktíva bevezetése, ami megakadályozza az egyre növekvő
jövedelmi egyenlőtlenségeket Európa-szerte

•

Egyetemes alapjövedelem kísérletek próbaüzeme nemzeti szinten
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4. Az alapvető ágazatok újbóli lokális alapokra helyezése és az alapvető
szolgáltatásokat biztosító munkavállalók munkájának elismerése

Ez a válság megmutatta, hogy mennyire fontos a gazdaságunk bizonyos alapvető termelési ágazatainak újra lokális
alapokra helyezése, a belső és regionális piacok előtérbe helyezése, valamint az ellátási láncok rövidítése. A válság
azt is nyilvánvalóvá tette, hogy Európának csökkentenie kell az importfüggőségét a gyógyszer- és orvosi termékek
területén, és hogy ezen gazdasági ágazatok egy részét át kell helyeznünk Európába. A válság rávilágított az
élelmiszer-ellátási rendszereink törékenységére és a világpiactól való függésére is.
Konkrét terveket kell kidolgozni a válság által súlyosan érintett ágazatok helyreállítására. Az ellátás és a szociális
szektor alapvető dolgozóinak nem csupán tapsra és elismerésre van szükségük, hanem magasabb és jobb bérekre.
Beruházásokra van szükség továbbá a munkahelyek és jövedelmek elvesztésének ellensúlyozására a turizmus, a
kulturális és vendéglátóipar területén is, mind nemzeti, mind európai szinten.

5. Építsük újjá az egészségügyi rendszereinket
Az egészségügyet és egyéb közszolgáltatásokat közjavakként kell kezelnünk. Meg kell őket védenünk és
megfelelően finanszíroznunk kell őket. Az EU-nak arra kell törekednie, hogy a védőoltásokat és kezeléseket
mindenki számára elérhetővé és megfizethetővé tegye. Az ezekhez való hozzáférést nem szabad korlátozni
szabadalmakkal vagy elvárt profit számításokkal.

6. Feminista helyreállítás
A nők, akik kompetenciái alulértékeltek, és éppen ezért alul is fizetettek, a legnagyobb arányban munkavállalói a
járvány elleni védekezés frontvonalában dolgozó alapvető foglalkozásoknak. Az Európai Bizottság nem
halogathatja a nemek közötti bérszakadékról szóló irányelv elfogadását és a szülői szabadságra vonatkozó
rendelkezéseinek korszerűsítését. Az EU jogszabályainak küzdeniük kell a családon belüli erőszak ellen is, amelyek
száma felmérések szerint igencsak megemelkedett az egészségügyi lezárások alatt.
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7. Az állampolgári jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása
A sürgősségi válságkezelő intézkedéseknek mindig időben korlátozottaknak és arányosnak kell lenniük, azoknak
szigorúan az egészségügyi válsághoz kell kapcsolódniuk, és rendszeres demokratikus felülvizsgálatnak kell őket
alávetni.

8. Globális szolidaritás
Az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia a globális szolidaritásban a járvány utáni helyreállításra fordítandó
forrásaival, humanitárius segélyeivel, egészségügyi támogatásaival és adósságkönnyítéssel. Az EU-nak továbbá
mélyreható reformokat kell eszközölnie saját kereskedelempolitikájában és felül kell vizsgálnia az EU-n kívüli
országokkal kötött kereskedelmi megállapodásait azzal a céllal, hogy egy válságállóbb és fenntarthatóbb
nemzetközi kereskedelmi rendszert építsen ki.
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