VOOR EEN HERSTELPLAN DAT NIEMAND
AAN DE ZIJKANT ACHTERLAAT.
IEDEREEN AAN BOORD VOOR EEN DIGITALE,
MILIEUVRIENDELIJKE EN SOCIAAL
RECHTVAARDIGER TOEKOMST!
Het EVV erkent de inspanningen die werden geleverd
om een Europees herstelplan van 750 miljard euro op
te zetten, boven op de EU-lange termijn begroting (=het
MFK). Ook al volstaat dit plan niet, het is een veel beter
antwoord op de COVID-19-crisis dan het antwoord van
de EU op de financiële crisis van 2008, die in de eerste
plaats bestond uit bezuinigingen. Op dit moment lopen
45 miljoen werknemers het risico hun job te verliezen.
Er staat dus gigantisch veel op het spel!
Het EVV vraagt een relance voor het volk, zegt vaarwel
tegen het verleden en kiest voluit voor een digitale,
milieuvriendelijke en sociaal rechtvaardiger toekomst!
Een echte relance voor het volk gaat veel verder dan
louter de opsomming van de schrijnende noden. Ze
moet
• Miljoenen kwalitatieve jobs redden en scheppen
• Meer investeren in alle sectoren van de economie,
ook de sociale en gezondheidsdiensten
• niemand aan de zijkant achter laten in een ambitieuze banenscheppende klimaatactie die zorgt voor een
sociaal rechtvaardige transitie
• De slachtoffers van herstructureringen ondersteunen
• Onze economie digitaliseren met respect voor de
werknemersrechten, waarbij de mensen meer kansen en controle over hun leven krijgen
• Garanderen dat een bezuinigingsbeleid definitief tot
het verleden behoort!

Een relance voor het volk zou enkel kredieten mogen
toekennen
• aan EU-landen die de democratie en de rechtstaat
verdedigen,
• en aan bedrijven die de werknemersrechten en de
collectieve onderhandeling respecteren en het welzijn van hun werknemers bevorderen.
Een relance voor het volk moet ongelijkheden de
kop indrukken en rechtvaardige beloning bevorderen:
loonsverhogingen voor iedereen, krachtige collectieve
onderhandelingen (vooral sectoraal en nationaal), een
betere verloning voor de werknemers uit de essentiële
diensten, vaak zijn dit vrouwen, die ondergewaardeerd
en onderbetaald worden. Publieke gelden mogen niet
aangewend worden voor verdere uitbuiting van de werknemers; met overheidsgelden mogen geen bedrijven
ondersteun worden die weigeren om eerlijke lonen te
onderhandelen met de vakbonden en hun beslissingen
te bespreken met de werknemersvertegenwoordigers.
Een relance voor het volk moet ook gaan over partnerschap met vakbonden en werkgeversorganisaties om
de Europese en nationale relanceplannen uit te tekenen en een sociaal rechtvaardige transitie naar een
koolstofneutrale economie te verzekeren. Dat betekent
een herstel voor onze planeet én kansen voor burgers
om hun brood te verdienen.

EEN RELANCE VOOR HET VOLK
ONZE EISEN AAN DE EUROPESE BELEIDSMAKERS
Het EVV vraagt de Europese instellingen om hun herstelplannen te verbeteren, niet alleen volgens de lijnen die we
hierboven uittekenden maar ook in het bijzonder door:
- De budgettaire bezuinigingen op fondsen zoals het Just Transition Fund, de Solvency Support funding en de
gezondheidsfondsen, InvestEU, Horizon Europe, REactEU en de externe actieprogramma’s terug te draaien
- De hakbijloperaties op de Europese begroting – zoals voorgesteld door de Europese Raad – tenietdoen, met
behoud van de sociale investeringen en een krachtiger ESF+-programma
- Relevante voorwaarden invoeren voor de naleving van de rechtsstaat en de rechten van werknemers in de Europese begroting en in de herstelfondsen
- De “eigen middelen” van de Europese Unie te versterken voor méér duurzame relancefondsen voor de Europese Unie en de lidstaten door het belasten van vennootschappen, plastics, co2-uitstoot, digitale economie en
financiële transacties.
- participatie van de vakbonden en de werkgevers bij het ontwerpen, uitvoeren en monitoren van de nationale
relanceplannen
- Ervoor zorgen dat de bestuur/noodremmaatregelen geen voorwendsel worden voor een (nieuw) soberheidsbeleid of voor het blokkeren van de herstelplannen én de budgetten die voorzien werden in het herstelplan.
- De Europese pijler van sociale rechten implementeren als een noodzakelijk onderdeel van de relance.
Daarnaast moeten de nationale en Europese noodmaatregelen, met inbegrip van de deeltijdse werkloosheidsregelingen en SURE, behouden blijven tot de economie de impact van de investeringen binnen de relanceplannen
begint te voelen: zo is er geen tijdskloof tussen de twee mechanismen terwijl miljoenen werknemers in de werkloosheid zouden kunnen belanden.
Deze noodmaatregelen moeten alle werknemers omvatten die riskeren in tijdelijke of volledige werkloosheid te
belanden of hun inkomen te verliezen.

