
 

 

„REDRESARE DUPĂ CORONAVIRUS: 
să construim un viitor mai bun!” pe scurt 

 
 

 1. Solidaritate: un plan comun de redresare la nivel european 

Redresarea pe care ne-o dorim: Solidaritate plasată în centrul și la fiecare nivel al redresării. O redresare în care 

sarcina de a salva viețile, locurile de muncă și sistemele economice europene este împărțită între statele 

membre, cu scopul de a sprijini țările cele mai afectate. O redresare care să ne facă sistemele și societățile mai 

rezistente la șocurile și crizele viitoare. 

 

Cum putem face acest lucru? 

• Fonduri mutuale de datorii la nivel UE prin coronabond-uri 

• O redresare finanțată în principal prin subvenții, evitând datoriile cauzate de împrumuturi 

• Resurse proprii UE prin impozitare: ajustarea taxelor de frontieră in funcție de emisiile de dioxid de carbon, 

impozitarea plasticului și a ambalajelor, taxe pe serviciile digitale și pe kerosen, contribuții fiscale din 

partea multinaționalelor, în special cele din sectorul digital și financiar 

• Creșterea pachetului UE de redresare la cel puțin 5 trilioane de euro în următorii 12 ani 

 

 2. Investirea într-un viitor ecologic 

Redresarea pe care ne-o dorim: O redresare printr-un Pact ecologic ambițios, locuri de muncă ecologice și de 

calitate și investiții cu condiționalitate ecologică. O redresare care sprijină tranziția către o lume mai ecologică, 

mai echitabilă și mai rezistentă pentru generațiile viitoare. O redresare care nu ratează această ocazie unică pentru 

investiții publice în tranziția către o energie nepoluantă. O redresare în care Europa este un lider în lupta împotriva 

schimbării climatice. 

Cum putem face acest lucru? 
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• Toate investițiile de redresare trebuie să vizeze obiectivele Acordului de la Paris și ale Pactului Ecologic 

European 

• Un act legislativ UE privind clima care să includă următoarele obiective: reducerea  emisiilor de gaze cu 

efect de seră cu 65% până în 2030 și realizarea neutralității climatice până în 2040 

• Un pact ecologic care să permită tranziția către un sistem energetic 100% regenerabil, renunțarea treptată 

la cărbune până în 2030 și, ulterior, renunțarea treptată la ceilalți combustibili fosili în cel mai scurt timp 

posibil 

• Investiții într-o economie circulară calitativă, axată pe locuri de muncă ecologice și neutră din punct de 

vedere al impactului asupra climei 

• Sprijin financiar acordat doar acelor companii care își plătesc în mod echitabil impozitele care le revin, care 

respectă drepturile lucrătorilor la nivel global și care își reformează modelul de afaceri într-un mod 

echitabil din punct de vedere social și al mediului. 

 

 3. Europa socială 

Redresarea pe care ne-o dorim: O redresare care nu lasă pe nimeni în urmă. O redresare care, în paralel cu o 

tranziție echitabilă, sprijină politicile sociale care permit reducerea inegalităților, și nu intensificarea acestora. O 

redresare care apără dreptul fiecărui lucrător la condiții de lucru echitabile. 

Cum putem face acest lucru? 

• Un sistem permanent de reasigurare care include toți lucrătorii, inclusiv lucrătorii la cerere („gig workers”) 

• O garanție puternică pentru tineret în ceea ce privește locurile de muncă de calitate pentru tineri 

• O directivă privind venitul minim pentru a opri inegalitatea în creștere din Europa 

• Experimente la nivel național asupra venitului de bază universal 

 

 4. Relocalizarea sectoarelor esențiale și re-aprecierea lucrătorilor esențiali 

Criza ne-a demonstrat nevoia de a relocaliza anumite sectoare esențiale de producție din economia noastră, 

acordând întâietate piețelor interne și regionale și scurtând lanțurile de aprovizionare. Ne-a demonstrat nevoia de 

a ne reduce dependența de importurile de produse farmaceutice și medicale și de a relocaliza o parte din aceste 
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sectoare economice în Europa. Criza ne-a mai arătat și fragilitatea sistemelor noastre alimentare și dependența de 

piețele globale. 

Trebuie să stabilim planuri specifice pentru redresarea sectoarelor afectate semnificativ de criză. Lucrătorii 

esențiali din sectorul îngrijirii și cel social merită mai mult decât aplauze – aceștia au nevoie de mai mult sprijin. 

De asemenea, sunt necesare investiții la nivel național și european în industria turismului, culturală și ospitalieră 

pentru a compensa pierderea locurilor de muncă și a veniturilor. 

 

 5. Reconstruirea sistemelor de sănătate 
 

Serviciile de sănătate și alte servicii publice trebuie văzute drept bunuri comune. Trebuie să le protejăm și să le 

finanțăm în mod corespunzător. UE trebuie să depună toate eforturile pentru a face vaccinurile și tratamentele 

disponibile și accesibile tuturor. Accesul nu trebuie limitat prin brevete sau previziuni privind profitul. 

 

 6. O redresare feministă 
 

Femeile, ale căror competențe sunt subevaluate și care, pe cale de consecință, sunt slab remunerate, lucrează de 

cele mai multe ori în profesii esențiale. Comisia nu poate întârzia adoptarea directivei pentru eliminarea diferenței 

de remunerare dintre femei și bărbați și actualizarea prevederilor privind concediul pentru creșterea copilului. 

Legislația UE trebuie de asemenea să combată violența de gen care, conform studiilor, a crescut în timpul 

carantinei. 

 

 7. Respectarea drepturilor cetățenilor și a statului de drept 
 

Măsurile de urgență trebuie să fie întotdeauna definite pentru o durată determinată, proporționale, să vizeze strict 

criza din domeniul sănătății publice și să se supună controlului democratic. 

 

 8. Solidaritate globală 
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UE trebuie să dea dovadă de leadership în ceea ce privește solidaritatea globală prin fondurile de redresare, 

ajutorul umanitar, asistență medicală și reducerea datoriilor. UE trebuie să-și reformeze profund propria politică 

comercială și să-și revizuiască acordurile de liber schimb cu alte țări, cu scopul de a construi un sistem comercial 

mai rezistent și mai durabil. 


