
Kakšno okrevanje hočemo? Solidarnost mora biti v središču 
vseh ravni okrevanja. Okrevanje, v katerem bo breme reševanja 
evropskih življenj, delovnih mest in gospodarskih sistemov 
porazdeljeno med državami članicami in bodo podporo prejele 
najbolj prizadete države. Okrevanje, ki bo naredilo naše sisteme 
in družbe bolj odporne na prihodnje šoke in krize.

Kako ga doseči?
• t. i. mutualiziran dolg na ravni EU z izdajo korona obveznic;
• okrevanje, financirano predvsem z nepovratnimi sredstvi, da bi 

se izognili zadolžitvam zaradi bremena posojil;
• lastni viri EU z obdavčenjem: ogljična prilagoditev na mejah, 

davki na plastiko, embalažo in kerozin, digitalne dajatve, 
prispevki multinacionalk, zlasti tistih iz digitalnega in 
finančnega sektorja;

• povečanje svežnja EU za okrevanje na vsaj 5 bilijonov evrov v 
obdobju naslednjih 12 let.

Kriza je pokazala potrebo po selitvi nekaterih sektorjev, ki 
so ključni za naše gospodarstvo, in po dajanju prednosti 
notranjemu in regionalnim trgom in skrajševanju dobavnih verig. 
Pokazala je, da moramo zmanjšati svojo odvisnost od uvoza 
farmacevtskih in medicinskih proizvodov in potrebo po ponovni 
selitvi delov teh sektorjev v Evropo. Kriza je razkrila tudi krhkost 
naših sistemov oskrbe s hrano in odvisnost od svetovnih trgov.

Narediti je treba konkretne načrte za okrevanje sektorjev, ki 
jih je kriza močno prizadela. Ključni delavci v sektorju nege in 
socialnega varstva potrebujejo več spodbude, potrebujejo boljšo 
in več podpore. Prav tako so v turizmu, kulturnem sektorju in 
gostinstvu potrebne naložbe na nacionalni in evropski ravni, da 
bi nadomestili izgubo delovnih mest in prihodkov.

Na zdravstveni sektor in druge javne storitve moramo gledati 
kot na skupno dobro. Moramo jih varovati in ustrezno financirati. 
EU si mora prizadevati za izdelavo cepiv in za zdravljenja, ki bodo 
na voljo vsem in si jih bodo lahko vsi privoščili. Dostop ne sme 
biti omejen s patenti ali pričakovanji o dobičkih.

Ženske, katerih usposobljenost je podcenjena in so zato manj 
plačane, so najpogosteje delavke v ključnih poklicih. Komisija 
ne more odlašati z direktivo o razliki v plačah po spolu in mora 
izboljšati svoje določbe o starševskem dopustu. EU zakonodaja 
se mora boriti tudi proti nasilju nad ženskami, za katerega 
poročajo, da se je v času zaprtja držav povečalo.

Izredni ukrepi morajo biti vedno časovno omejeni, sorazmerni, 
strogo vezani na zdravstveno krizo in podvrženi rednemu 
demokratskemu nadzoru.

EU mora prevzeti pobudo pri izkazovanju globalne solidarnosti  
s sredstvi za okrevanje, humanitarno pomočjo, medicinsko 
pomočjo in odpisom dolga. EU mora temeljito reformirati svojo 
trgovinsko politiko in pregledati svoje trgovinske sporazume z 
drugimi državami z namenom oblikovanja odpornejšega in bolj 
trajnostnega trgovinskega sistema.

Kakšno okrevanje hočemo? Okrevanje z ambicioznim zelenim 
dogovorom, kakovostnimi zelenimi delovnimi mesti in naložbami 
z zelenimi pogoji. Okrevanje, ki bo pospešilo prehod k bolj 
zelenemu, pravičnejšemu in bolj odpornemu svetu za bodoče 
generacije. Okrevanje, ki bo izkoristilo enkratno priložnost te 
generacije za javne naložbe v zeleno in v energetski prehod. 
Okrevanje, v katerem ima Evropa vodilno vlogo v boju proti 
podnebnim spremembam.

Kako ga doseči?
• vse naložbe v okrevanje morajo biti jasno pogojevane s cilji 

Pariškega sporazuma in evropskega zelenega dogovora;
• podnebni zakon EU s ciljem zmanjšati emisije za 65% do leta 

2030 in doseči podnebno nevtralnost že leta 2040; 
• Zeleni dogovor, ki omogoča prehod na 100% obnovljive vire, 

prenehanje uporabe premoga do leta 2030 in postopno 
prenehanje uporabe drugih fosilnih goriv kar se da hitro zatem;

• naložbe v kakovostno krožno gospodarstvo, ki ustvarja zelena 
delovna mesta in je podnebno nevtralno;

• finančno pomoč prejmejo le podjetja, ki plačujejo davke, 
spoštujejo pravice delavcev na globalni ravni in preoblikujejo 
svoje poslovanje na družbeno in okoljsko pravičen način.

Kakšno okrevanje hočemo? Okrevanje, v katerem ne bo nihče 
zapostavljen. Okrevanje, ki bo - vzporedno s pravičnim prehodom 
- podpiralo socialne politike, ki bodo neenakosti zmanjševale in 
jih ne povečevale. Okrevanje, ki brani pravico vsakega delavca do 
pravičnih delovnih pogojev.

Kako ga doseči?
• stalna shema pozavarovanj, ki bo imela kritje za vse delavce, 

vključno s tistimi, ki so najeti za posamezna opravila (t.i. 
gigworkers);

• močna jamstva za mlade za kakovostna delovna mest mladih;

• direktiva o minimalnem dohodku za zmanjšanje naraščanja 
neenakosti po Evropi;

• nacionalni poskusi z univerzalnim temeljnim dohodkom.


