" ATVESEĻOŠANA NO KORONAVĪRUSA:
veidosim labāku rītdienu!" – īsumā
1. Solidaritāte: Eiropas atveseļošana kopīgiem spēkiem
Mēs vēlamies šādu atveseļošanu: Solidaritāte atveseļošanas pamatā un visos tās līmeņos. Atveseļošana, kurā
dalībvalstis kopīgiem spēkiem uzņemas eiropiešu dzīvību, darbavietu un ekonomikas sistēmu saglabāšanas slogu,
lai sniegtu atbalstu visvairāk cietušajām valstīm. Atveseļošana, kas mūsu sistēmas un sabiedrības padara
izturīgākas pret turpmākajiem satricinājumiem un krīzēm.

Kā to panākt?
•

ES līmeņa kopīgas parādsaistības – "koronavīrusa obligācijas".

•

Galvenokārt ar grantiem finansēta atveseļošana, izvairoties no aizdevumu radītas parādsaistību nastas.

•

No ES līmeņa nodokļiem iegūti resursi: koriģēta oglekļa dioksīda ievedmuita, nodoklis plastmasai un
iesaiņojumam, digitālo pakalpojumu nodoklis, nodoklis aviācijas degvielai, daudznacionālo korporāciju –
īpaši digitālo un finanšu nozaru korporāciju – iemaksas.

•

ES atveseļošanas paketes palielināšana līdz vismaz 5 triljoniem eiro nākamo 12 gadu laikā.

2. Ieguldīšana "zaļākā" nākotnē
Mēs vēlamies šādu atveseļošanu: atveseļošana ar ambicioza "zaļā kursa" palīdzību, kvalitatīvas "zaļas" darbavietas
un ieguldījumi ar "zaļiem" nosacījumiem. Atveseļošana, kas veicinātu pāreju uz "zaļāku", taisnīgāku un izturīgāku
pasauli nākamajām paaudzēm. Atveseļošana, kas izmanto šo unikālo iespēju valsts investīcijas novirzīt pārejai uz
"zaļāku" un videi draudzīgāku enerģiju. Atveseļošana, kur Eiropa ir līderis cīņā pret klimata pārmaiņām.
Kā to panākt?
•

Visus atveseļošanas instrumentus nepieciešams sasaistīt ar Parīzes nolīgumu un Eiropas "zaļā kursa"
mērķiem.

•

Eiropas Klimata likums ar mērķi līdz 2030. gadam samazināt emisijas par 65%, un jau 2040. gadā sasniegt
klimatneitralitāti.

•

"Zaļais kurss", kas dod iespēju pāriet uz 100% atjaunojamajiem energoresursiem, līdz 2030. gadam
pakāpeniski izbeidzot ogļu izmantošanu, un pēc tam pakāpeniski, bet iespējami ātrāk, beidzot fosilā
kurināmā izmantošanu.

•

Ieguldījumi kvalitatīvā, "zaļā" un klimatneitrālā aprites ekonomikā, kas nodrošina daudzas darbavietas.

•

Finansiālais atbalsts tikai tiem uzņēmumies, kas godīgi maksā nodokļus, ievēro strādājošo tiesības visā
pasaulē un pārveido savu uzņēmējdarbību, lai tā kļūtu godīga pret sabiedrību un vidi.

3. Eiropas sabiedrība
Mēs vēlamies šādu atveseļošanu: atveseļošana, kas nevienu neaizmirst. Atveseļošana, kas līdztekus taisnīgai
pārejai, atbalsta tādu sociālo politiku, kas ļauj samazināt nevienlīdzību, nevis to pavairo. Atveseļošana, kas aizstāv
ikviena strādājošā tiesības uz taisnīgiem darba nosacījumiem.
Kā to panākt?
•

Pastāvīga pārapdrošināšanas sistēma, kas aptver visus strādājošos, tostarp pagaidu darbiniekus.

•

Stabilas garantijas jauniešiem, kas nodrošina kvalitatīvas darbavietas jauniem cilvēkiem.

•

Direktīva par ienākumu minimumu, lai apturētu Eiropas iekšienē pieaugošo nevienlīdzību.

•

Eksperimentāla vienotā pamatienākuma ieviešana Eiropas valstīs.

4. Būtisko nozaru pārvietošana un neaizstājamo darbinieku pārvērtēšana
Šī krīze ir parādījusi nepieciešamību pārvietot atsevišķas ekonomikai būtiskas ražošanas nozares, prioritāti
piešķirot vietējiem un reģionālajiem tirgiem, saīsinot piegādes ķēdes. Tā ir pārliecinoši pierādījusi nepieciešamību
samazināt mūsu atkarību no farmācijas un medicīnisko produktu importa un daļu šo ekonomikas nozaru pārvietot
uz Eiropu. Krīze arī ir atklājusi mūsu pārtikas piegāžu sistēmu trauslumu un atkarību no pasaules tirgiem.
Lai atveseļotu krīzes smagi skartās nozares, ir nepieciešami īpaši plāni. Aprūpes un sociālajās nozarēs
strādājošajiem, kuri ir neaizstājami, ar aplausiem vien nepietiek – viņiem nepieciešams labāks un pamatīgāks
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atbalsts. Lai kompensētu darbavietu un ienākumu zaudēšanu ir nepieciešamas investīcijas tūrisma, kultūras un
viesmīlības nozarēs, gan valstu, gan Eiropas līmenī.

5. Pārveidot mūsu veselības aprūpes sistēmas
Veselības aprūpe un pārējie sabiedriskie pakalpojumi jāuztver kā kopīgs īpašums. Mums tas attiecīgi arī jāaizsargā
un jāfinansē. ES jātiecas nodrošināt vakcīnu un ārstēšanas pieejamību it visiem par saprātīgām cenām. Piekļuvi
nedrīkst ierobežot patenti vai cerība uz peļņu.

6. Feminisma atjaunošana
Sievietes, kuru kompetences netiek pietiekami novērtētas un līdz ar to arī apmaksātas, parasti strādā
neaizstājamajās profesijās. Komisija nedrīkst atlikt direktīvas par atšķirībām darba samaksā atkarībā no dzimuma
pieņemšanu, kā arī noteikumu par bērnu kopšanas atvaļinājumu pilnveidošanu. ES tiesiskajam regulējumam arī
jāapkaro uz dzimumu balstīta vardarbība, par kuras pieaugumu ziņots izolācijas laikā.

7. Pilsoņu tiesību ievērošana un tiesiskums
Ārkārtas pasākumiem vienmēr jābūt ierobežotiem laikā, samērīgiem, attiecinātiem vienīgi uz krīzi veselības jomā,
un tiem regulāri jāveic demokrātiska kontrole.

8. Solidaritāte vispasaules mērogā
ES ar atveseļošanas fondiem, humanitāro palīdzību, medicīnisko palīdzību un parādsaistību atvieglošanu un
īstenojot solidaritāti jāuzņemas vadošā loma vispasaules mērogā. ES jāveic pamatīgas reformas savā tirdzniecības
politikā un jāpārskata tirdzniecības līgumi ar citām valstīm, lai izveidotu elastīgāku un ilgtspējīgāku tirdzniecības
sistēmu.
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