Het herstel dat we willen: Solidariteit in het middelpunt en op elk niveau
van het herstel. Herstel waarbij de last om Europese banen, levens en
economische systemen te redden door de lidstaten wordt gedeeld
om de zwaarst getroffen landen te ondersteunen. Herstel dat onze
systemen en samenlevingen beter bestand maakt tegen toekomstige
schokken en crises.
Hoe komen we daar?
• Gedeelde schuld op EU niveau door middel van coronabonds
• Een herstel dat hoofdzakelijk wordt gefinancierd door subsidies,
waarbij de schuldenlast van leningen wordt vermeden
• Eigen inkomsten door middel van belastingen: koolstofcorrectie aan
de grens, belasting op plastic, verpakkingen, digitale diensten en
kerosine, en bijdragen van multinationals, met name in de digitale en
financiële sector
• Het herstelfonds verhogen tot ten minste vijf biljoen euro in the
komende twaalf jaar

Het herstel dat we willen: Een herstel volgens een ambitieuze Green
Deal, hoogwaardige groene banen en investeringen met groene
voorwaarden. Een herstel dat de overgang naar een groenere, eerlijkere
en meer veerkrachtige wereld voor toekomstige generaties stimuleert.
Een herstel dat de kans grijpt om eenmalig overheidsinvesteringen te
doen richting de energietransitie. Een herstel waarbij Europa voorop
loopt in de strijd tegen klimaatverandering.
Hoe komen we daar?
• Alle investeringen van het herstelfonds moeten gekoppeld zijn aan
het Parijsakkoord en de doelstellingen van de Europese Green Deal
• Een Europese klimaatwet waarin de doelstelling van 65% reductie in
emissies tegen 2030 en het doel al in 2040 klimaatneutraal te zijn is
vastgelegd
• Een Green Deal die een overgang naar 100% hernieuwbare energie,
een afbouw van steenkool tegen 2030 en een geleidelijke afschaffing
van andere fossiele brandstoffen zo snel mogelijk daarna mogelijk
maakt
• Investeringen in een kwalitatieve, groene en klimaatneutrale
kringloopeconomie
• Financiële steun wordt alleen gegeven aan bedrijven die hun eerlijke
aandeel in belasting betalen, de rechten van werknemers wereldwijd
respecteren en hun bedrijf op een sociale en milieuvriendelijke manier
hervormen

Het herstel dat we willen: Een herstel waarbij niemand achterblijft.
Een herstel dat, parallel aan een rechtvaardige transitie, sociaaleconomisch beleid ondersteunt dat ongelijkheden verkleint in
plaats van vergroot. Een herstel dat het recht van elke werknemer
op eerlijke arbeidsomstandigheden verdedigt.
Hoe komen we daar?
• Een permanent herverzekeringsstelsel dat alle werknemers
dekt, inclusief gig workers
• Een sterke jeugdgarantie voor hoogwaardige banen voor
jongeren

• Een richtlijn voor een minimuminkomen om de groeiende
ongelijkheid in Europa te stoppen
• Nationale experimenten met het universele basisinkomen

Deze crisis heeft aangetoond dat bepaalde essentiële sectoren van
onze economie moeten worden terug verplaatst naar Europa, dat we
prioriteit moet geven aan interne en regionale markten en dat supply
chains moeten worden verkort. Het heeft ook duidelijk gemaakt dat we
minder afhankelijk moeten worden van de import van farmaceutische en
medische producten en dat we bepaalde delen van deze economische
sectoren terug moeten verplaatsen naar Europa. Ook heeft de crisis
de kwetsbaarheid van onze voedselketens en de afhankelijkheid van
wereldmarkten onderstreept.
Er moeten speciale plannen worden opgesteld voor het herstel
van sectoren die zwaar zijn getroffen tijdens de crisis. Essentiële
werknemers in de zorg en sociale sector verdienen meer dan applaus,
zij hebben meer en betere steun nodig. Ook in de horeca, het toerisme en
de culturele sector zijn op nationaal en Europees niveau investeringen
nodig om het verlies van banen en inkomsten te compenseren.

De gezondheidszorg en andere publieke diensten moeten als
gemeengoed worden beschouwd. We moeten ze beschermen en
voldoende financieren. De EU moet ernaar streven om vaccins en
behandelingen voor iedereen beschikbaar te stellen en betaalbaar
te maken. De toegang mag niet worden beperkt door patenten of
winstverwachtingen.

Vrouwen, van wie competenties nog altijd worden ondergewaardeerd
en dus onderbetaald, vormen de meerderheid van de werknemers in
de cruciale beroepen. De Europese Commissie kan de adoptie van de
richtlijn inzake de loonkloof en het verbeteren van de bepalingen over
ouderschapsverlof niet langer uitstellen. Europese wetgeving moet ook
gendergerelateerd geweld tegengaan, dat volgens rapporten tijdens de
coronalockdown is toegenomen.

Noodmaatregelen moeten altijd beperkt in tijd, proportioneel, strikt
gerelateerd aan de gezondheidscrisis en onderworpen zijn aan
regelmatige democratisch controle.

De EU moet leiderschap tonen op het gebied van wereldwijde
solidariteit middels haar herstelfondsen, humanitaire hulp, medische
steun en schuldverlichting. De EU moet haar eigen handelsbeleid
grondig hervormen en de handelsovereenkomsten met andere landen
herzien, met als doel een veerkrachtiger en duurzamer handelssysteem
op te bouwen.

