
 

 

PLAN ODBUDOWY PO KORONAWIRUSIE 
„Zbudujmy lepsze jutro” w pigułce 

 
 

 1. Solidarność: wspólny europejski plan odbudowy 

Plan odbudowy, którego chcemy: Solidarność powinna być u podstaw każdego poziomu odbudowy. 

Odpowiedzialność za ratowanie żyć, miejsc pracy i systemów gospodarczych w całej Europie spoczywa na 

barkach wszystkich państw członkowskich, a szczególnie dotknięte sytuacją państwa powinny otrzymać wsparcie. 

To plan odbudowy, który uodporni nasze systemy i społeczeństwa na przyszłe kryzysy i wstrząsy. 

 

Jak tego dokonać? 

● Uwspólnić zadłużenie na poziomie UE dzięki o koronaobligacjom. 

● Plan odbudowy sfinansować przede wszystkim z grantów, unikając pożyczek generujących zadłużenie. 

● Zwiększyć własne zasoby UE poprzez podatki: graniczny podatek węglowy, podatek od plastiku i 

opakowań, podatek od paliwa lotniczego, podatek cyfrowy, wpływy od przedsiębiorstw 

międzynarodowych, zwłaszcza z sektorów finansowego i cyfrowego. 

● Zwiększyć pakiet odbudowy gospodarczej UE do przynajmniej 5 miliardów euro w ciągu następnych 12 

lat. 

 2. Inwestycja w zieloną przyszłość 

Plan odbudowy, którego chcemy: Ambitny Zielony Ład, wysokiej jakości zielone miejsca pracy oraz inwestycje na 

zielonych zasadach. To plan odbudowy, który przyspiesza nadejście bardziej zielonego, sprawiedliwego i 

odpornego na wstrząsy świata dla przyszłych pokoleń. To plan odbudowy, który wykorzystuje szansę, jaką dają 

zdarzające się raz na pokolenie inwestycje publiczne, aby dokonać transformacji energetycznej i ekologicznej. To 

plan odbudowy, w ramach którego Europa staje się liderem w walce ze zmianami klimatu. 
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Jak tego dokonać? 

• Wszelkie inwestycje w ramach odbudowy muszą być związane z celami Porozumienia paryskiego i 

europejskiego Zielonego Ładu. 

• Europejskie prawo klimatyczne powinno wprowadzić cele zmniejszenia emisji o 65% do 2030 r. 

i neutralności klimatycznej już w 2040 r. 

• Zielony Ład, umożliwiający całkowite przejście na energię odnawialną, odejście od węgla do 2030 r. oraz 

odejście od innych paliw kopalnych w następnej kolejności. 

• Inwestować w wysokiej jakości neutralną dla klimatu i obfitującą w zielone miejsca pracy gospodarkę 

obiegu zamkniętego. 

• Udzielać wsparcia finansowego tylko dla firm, które uczciwie płacą podatki, szanują prawa pracowników 

na całym świecie i reformują swoją działalność dla dobra środowiska i sprawiedliwości społecznej. 

 

 3. Społeczna Europa 

Plan odbudowy, którego chcemy: To plan odbudowy, który nikogo nie wyklucza i obok sprawiedliwej transformacji, 

wspiera polityki społeczne zmniejszające nierówności zamiast je zwiększać. Plan odbudowy, który broni prawa 

wszystkich osób pracujących do sprawiedliwych warunków pracy. 

Jak tego dokonać? 

• Stały system reasekuracji musi obejmować wszystkich pracowników, w tym zatrudnionych na umowy 

cywilnoprawne. 

• Wprowadzić mocne gwarancje dla młodzieży dotyczące wysokiej jakości miejsc pracy dla ludzi młodych. 

• Wdrożyć dyrektywa o dochodzie minimalnym powstrzymująca wzrost nierówności w Europie. 

• Eksperymentować z bezwarunkowym dochodem podstawowym w państwach członkowskich. 

 

 4. Relokalizacja kluczowych sektorów i uznanie dla kluczowych 

pracowników 
 

Bieżący kryzys unaocznił potrzebę relokalizacji niektórych kluczowych sektorów produkcyjnych naszej gospodarki, 

przyznania priorytetu rynkom wewnętrznym i krajowym oraz skrócenia łańcuchów dostaw. Pokazał też, że 
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bezwzględnie należy przestać polegać na imporcie produktów medycznych i farmaceutycznych oraz relokować 

elementy tych sektorów gospodarczych do Europy. Kryzys ujawnił także kruchość systemów dostaw żywności i 

zależność od rynków światowych. 

 

Należy wdrożyć konkretne plany mające na celu odbudowę sektorów szczególnie dotkniętych kryzysem. Kluczowi 

pracownicy sektora zdrowotnego oraz usług społecznych potrzebują czegoś więcej niż oklasków — większego i 

lepszej jakości wsparcia. Niezbędne są także inwestycje na poziomie krajowym i europejskim w sektorach turystyki, 

kultury i hotelarstwa, aby zrekompensować utratę miejsc pracy i dochodów. 

 

 5. Przebudowa systemów opieki zdrowotnej 
 

Opieka zdrowotna i inne usługi publiczne należy postrzegać jako dobra wspólne. Musimy je chronić i odpowiednio 

finansować. UE musi dążyć do tego, by szczepionki i leczenie były dostępne dla każdego w przystępnej cenie. Nie 

można ograniczać dostępu do nich ze względu na patenty lub oczekiwane zyski. 

 

 6. Feministyczny plan odbudowy 
 

Kobiety, których kompetencje są niedoceniane, a przez to zbyt nisko opłacane, najczęściej pracują w kluczowych 

zawodach. Komisja nie może opóźniać przyjęcia dyrektywy o luce płacowej między płciami i aktualizacji przepisów 

o urlopie rodzicielskim. Prawodawstwo UE musi również zwalczać przemoc ze względu na płeć, której poziom — 

według raportów — wzrósł w okresie samoizolacji. 

 

 7. Poszanowanie dla praw człowieka i praworządności 
 

Środki nadzwyczajne muszą zawsze być ograniczone w czasie, proporcjonalne, ściśle związane z kryzysem 

zdrowotnym i regularnie podlegać kontroli demokratycznej. 
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 8. Globalna solidarność 
 

UE musi być liderem globalnej solidarności poprzez fundusze na rzecz odbudowy, pomoc humanitarną, wsparcie 

medyczne i redukcję zadłużenia. UE musi dogłębnie zreformować politykę handlową i dokonać przeglądu 

porozumień handlowych z innymi państwami, aby stworzyć bardziej odporny i zrównoważony system handlu. 


