“L-IRKUPRU MILL-CORONAVIRUS:
Ejjew nibnu futur aħjar!” fil-qosor
1. Is-solidarjetà: irkupru Ewropew kondiviż
L-irkupru li nixtiequ: Is-solidarjetà fil-qalba u f’kull livell tal-irkupru. Irkupru fejn il-piż biex jissalvaw il-ħajjiet, limpjiegi u s-sistemi ekonomiċi Ewropej huwa kondiviż fost l-Istati Membri biex jiġu appoġġati l-aktar pajjiżi
affettwati. Irkupru li jagħmel is-sistemi u s-soċjetajiet tagħna aktar reżiljenti għal xokkijiet u kriżijiet futuri.
Kif se jirnexxielna?
•

Dejn mutwalizzat fil-livell tal-UE permezz ta’ coronabonds

•

Irkupru ffinanzjat primarjament permezz ta’ għotjiet, bl-evitar tal-piż tal-ħolqien tad-dejn tas-self

•

Riżorsi proprji tal-UE permezz tat-tassazzjoni: taxxi fuq il-karbonju fil-fruntieri, taxxi fuq il-plastik u limballaġġi, taxxi diġitali u fuq il-kerosin, kontribuzzjonijiet minn multinazzjonali, b’mod partikolari dawk
fis-settur diġitali u finanzjarju

•

Żieda fil-Pakkett ta’ rkupru tal-UE għal mill-anqas EUR 5 triljun matul it-12-il sena li ġejjin

2. Investiment f’Futur Ekoloġiku
L-irkupru li nixtiequ: Irkupru permezz ta’ Patt Ekoloġiku ambizzjuż, impjiegi ekoloġiċi ta’ kwalità, u investimenti
b’kundizzjonalitajiet ekoloġiċi. Irkupru li jagħti spinta lit-tranżizzjoni għal dinja aktar ekoloġika, ġusta u reżiljenti
għall-ġenerazzjonijiet futuri. Irkupru li jaħtaf l-opportunità ta’ investimenti pubbliċi ta’ darba f’ġenerazzjoni għal
tranżizzjoni ekoloġika u tal-enerġija. Ikrupru fejn l-Ewropa hija mexxejja fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.
Kif se jirnexxielna?
•

L-investimenti kollha għall-irkupru jridu jkunu marbuta mal-objettivi tal-ftehim ta’ Pariġi u tal-Patt
Ekoloġiku Ewropew

•

Liġi dwar il-klima tal-UE li tistipula l-mira tat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ 65 % sal-2030 u n-newtralità
klimatika sa mhux aktar tard mill-2040

•

Patt Ekoloġiku li jippermetti t-tranżizzjoni lejn 100% sorsi tal-enerġija rinnovabbli, l-eliminazzjoni gradwali
tal-faħam sal-2030 u l-eliminazzjoni gradwali ta’ fjuwils fossili oħra mill-aktar fis wara

•

Investimenti f’ekonomija ċirkolari, newtrali għall-klima, intensiva fl-impjiegi, ekoloġika u ta’ kwalità

•

L-appoġġ finanzjarju jingħata biss lill-kumpaniji li jħallsu s-sehem ġust tagħhom f’taxxi, li jirrispettaw iddrittijiet tal-ħaddiema b’mod globali u li jirriformaw in-negozju tagħhom b’mod soċjament u
ambjentalment ġust.

3. Ewropa Soċjali
L-irkupru li nixtiequ: Irkupru li ma jħalli lil ħadd barra. Irkupru li, b’mod parallel ma’ tranżizzjoni ġusta, jappoġġa lpolitiki soċjali li jippermettu t-tnaqqis tal-inugwaljanzi minflok iż-żieda tagħhom. Irkupru li jiddefendi d-dritt ta’
kull ħaddiem li jgawdi minn kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti.
Kif se jirnexxielna?
•

Skema tal-assigurazzjoni permanenti li tkopri lill-ħaddiema kollha inklużi lill-ħaddiema mhux tradizzjonali
(gig-workers)

•

Garanzija b’saħħitha għaż-żgħażagħ għal impjiegi ta’ kwalità għaż-żgħażagħ

•

Direttiva dwar l-introjtu minimu biex twaqqaf l-inugwaljanzi dejjem jikbru madwar l-Ewropa

•

Esperimenti nazzjonali dwar l-Introjtu Bażiku Universali

4. Rilokazzjoni tas-setturi essenzjali u riapprezzament tal-ħaddiema
essenzjali

Din il-kriżi wriet il-ħtieġa li ċerti setturi tal-produzzjoni essenzjali tal-ekonomija tagħna jiġu rilokalizzati, sabiex
tingħata prijorità lis-swieq interni u reġjonali u biex jitqassru l-ktajjen ta’ provvista. Għamlet evidenti l-ħtieġa li
titnaqqas id-dipendenza tagħna fuq l-importazzjoni tal-prodotti farmaċewtiċi u mediċi u li partijiet minn dawn issetturi fl-Ewropa jiġu rilokalizzati. Il-kriżi żvelat ukoll il-fraġilità tas-sistemi tal-provvista tal-ikel tagħna u ddipendenza tagħna fuq is-swieq dinjin.
Ġew implimentati pjanijiet speċifiċi għall-irkupru tas-setturi li ġew affettwati ħafna mill-kriżi. Il-ħaddiema
essenzjali fis-setturi tal-kura u soċjali jeħtieġu aktar milli applaws, jeħtieġu appoġġ akbar u aħjar. Fl-industrija tat-
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turiżmu, kulturali u tal-ospitalità wkoll, hemm bżonn ta’ investimenti fil-livell nazzjonali u Ewropew biex
jikkumpensaw għat-telf ta’ impjiegi u ta’ introjtu.

5. Bini mill-ġdid tas-sistemi tal-kura tas-saħħa tagħna
Is-servizzi tal-kura tas-saħħa u servizzi pubbliċi oħrajn jridu jkunu u jitqiesu għal kulħadd. Jenħtieġ li aħna
nipproteġu u niffinanzjawhom b’mod adegwat. L-UE jeħtiġilha tistinka biex tagħmel il-vaċċini u l-kuri disponibbli u
affordabbli għal kulħadd. Jenħtieġ li l-aċċess ma jkunx limitat skont il-pazjenti jew l-aspettattivi tal-profitt.

6. Irkupru femminista
In-nisa, li l-kompetenzi tagħhom ma jingħatawx valur u għalhekk mhumiex imħallsa biżżejjed, spiss ikunu lħaddiema fil-professjonijiet essenzjali. Il-Kummissjoni ma tistax iddewwem l-adozzjoni tad-Direttiva dwar iddifferenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa u taġġorna d-dispożizzjonijiet tagħha dwar il-liv tal-ġenituri. Il-leġiżlazzjoni
tal-UE trid tiġġieled ukoll il-vjolenza abbażi tal-ġeneru, li r-rapporti juru li żdiedet matul il-lockdowns.

7. Ir-rispett tad-drittijiet taċ-ċittadini u l-istat tad-dritt
Il-miżuri ta’ emerġenza jridu dejjem ikunu limitati biż-żmien, proporzjonati, relatati b’mod strett mal-kriżi tas-saħħa
u soġġetti għal skrutinju demokratiku regolari.

8. Solidarjetà Globali
L-UE jeħtiġilha turi tmexxija fis-solidarjetà globali bil-fondi ta’ rkupru, bl-għajnuna umanitarja, bl-appoġġ mediku
u bis-serħan mid-dejn tagħha. L-UE jeħtiġilha tirriforma b’mod profond il-politika kummerċjali proprja tagħha u
tirrevedi l-ftehimiet kummerċjali tagħha ma’ pajjiżi oħrajn, bil-għan li tibni sistema kummerċjali aktar reżiljenti u
sostenibbli.
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