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<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendment  1<NumAm>2</NumAm> 

<RepeatBlock-By><Members>By João Ferreira 

On behalf of the GUE/NGL Group </Members> 

 

 

EU coordinated action to combat the Covid19 Pandemic and its Consequences 

</RepeatBlock-By> 

<DocAmend>Motion for a resolution</DocAmend> 

Recital E  a (new) 

Motion for a resolution Amendment 

 E a. Considerando que as medidas adoptadas e 

apontadas a nível da UE estão longe de ser 

a resposta necessária às questões 

colocadas pela situação económica e 

social agravada pelas consequências do 

surto de Covid-19; considerando que essas 

medidas, como a recente reunião do 

Eurogrupo evidenciou, expõem as 

profundas contradições no seio da União 

Europeia, bem como a ausência gritante 

de solidariedade e de uma resposta 

adequada à dimensão dos problemas com 

que os Estados-Membros e os povos se 

confrontam, enquanto cedem aos 

interesses das principais potências 

europeias e dos grandes grupos 

económicos e financeiros; considerando 

que tais medidas são limitadas e 

temporárias, determinadas numa lógica 

do endividamento – que soma dívida a 

dívidas já insustentáveis - e em 

condicionalismos que não garantem 

direitos dos trabalhadores e dos povos nem 

a resposta a necessidades de Estados-

Membros, aprofundando assimetrias, 

desigualdades e relações de dependência 

na UE; 

Or. pt 
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<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendment  2<NumAm>2</NumAm> 

<RepeatBlock-By><Members>By João Ferreira  

On behalf of the GUE/NGL Group </Members> 

 

 

EU coordinated action to combat the Covid19 Pandemic and its Consequences 

</RepeatBlock-By> 

<DocAmend>Motion for a resolution</DocAmend> 

Paragraph 17a (new) 

Motion for a resolution Amendment 

17a. Considera inaceitáveis as situações de 

cortes nos salários, rendimentos e direitos 

dos trabalhadores; rejeita qualquer 

tentativa de usar o impacto do surto de 

Covid-19 como pretexto para aumentar a 

exploração e atacar direitos dos 

trabalhadores; considera que os 

despedimentos, a não renovação de 

contratos e o recurso a banco de horas, 

antecipação forçada de férias e layoff são 

inaceitáveis; insta à implementação de 

medidas para proteger e resolver 

problemas específicos, como os 

enfrentados atualmente por trabalhadores 

por conta própria, trabalhadores 

científicos precários e jovens em 

programas de estágio; 

Or. pt 
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<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendment  3<NumAm>2</NumAm> 

<RepeatBlock-By><Members>By João Ferreira  

On behalf of the GUE/NGL Group </Members> 

 

 

EU coordinated action to combat the Covid19 Pandemic and its Consequences 

</RepeatBlock-By> 

<DocAmend>Motion for a resolution</DocAmend> 

Paragraph 19 a (new) 

Motion for a resolution Amendment 

19 a. Apela ao reforço do orçamento da 

UE, reforçando a sua função redistributiva 

de apoio à promoção de uma efectiva 

convergência no progresso económico e 

social entre os Estados-Membros – fundos 

estruturais e de investimento e de coesão – 

e de apoio aos sectores produtivos e ao 

emprego com direitos, através de 

subvenções (e não de empréstimos) aos 

Estados-Membros; 

Or. pt 
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<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendment  4<NumAm>2</NumAm> 

<RepeatBlock-By><Members>By João Ferreira  

On behalf of the GUE/NGL Group </Members> 

 

 

EU coordinated action to combat the Covid19 Pandemic and its Consequences 

</RepeatBlock-By> 

<DocAmend>Motion for a resolution</DocAmend> 

Paragraph 19 b (new) 

Motion for a resolution Amendment 

19 b. Insta ao redireccionamento de verbas 

dentro do orçamento da UE, esgotando 

todas as margens disponíveis para apoio 

aos Estados-Membros no enfrentar da 

situação económica e social agravada 

pelas consequências da Covid-19 e, além 

disso, retirando verbas de rúbricas ligadas 

ao intervencionismo e à acção externa 

(com excepção da ajuda pública ao 

desenvolvimento), programas de 

militarização, propaganda institucional, 

comunitarização da segurança e do 

controlo e vigilância de fronteiras, entre 

outras, para as concentrar no apoio aos 

Estados-Membros com base no principio 

da coesão económica e social, isto é, na 

efectivação da convergência no progresso 

económico e social; 

Or. pt 
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<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendment  5<NumAm>2</NumAm> 

<RepeatBlock-By><Members>By João Ferreira  

On behalf of the GUE/NGL Group </Members> 

 

 

EU coordinated action to combat the Covid19 Pandemic and its Consequences 

</RepeatBlock-By> 

<DocAmend>Motion for a resolution</DocAmend> 

Paragraph 19 c (new) 

Motion for a resolution Amendment 

19 c. Solicita a flexibilização do orçamento 

da UE, com passagem de verbas de gestão 

centralizada, pela Comissão Europeia, 

para gestão partilhada, com os Estados-

Membros, reforçando os instrumentos da 

política de coesão e dando liberdade aos 

Estados-Membros para realocar verbas 

entre fundos, rúbricas e prioridades, de 

acordo com as suas necessidades 

económicas e sociais, eliminando os 

objectivos de concentração temática bem 

como quaisquer condicionalidades 

macroeconómicas e/ou políticas fixadas 

pela UE; 

Or. pt 
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<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendment  6<NumAm>2</NumAm> 

<RepeatBlock-By><Members>By João Ferreira  

On behalf of the GUE/NGL Group </Members> 

 

 

EU coordinated action to combat the Covid19 Pandemic and its Consequences 

</RepeatBlock-By> 

<DocAmend>Motion for a resolution</DocAmend> 

Paragraph 19 d (new) 

Motion for a resolution Amendment 

19 d. Insta à elevação das taxas máximas 

de cofinanciamento da UE até 100%, 

eliminando a necessidade de 

contrapartidas nacionais, em regime de 

adiantamento e não de reembolso de 

despesas, em todas as acções de combate 

ao surto da Covid-19 e para o ultrapassar 

das suas consequências económicas e 

sociais; 

Or. pt 
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<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendment  7<NumAm>2</NumAm> 

<RepeatBlock-By><Members>By João Ferreira  

On behalf of the GUE/NGL Group </Members> 

 

 

EU coordinated action to combat the Covid19 Pandemic and its Consequences 

</RepeatBlock-By> 

<DocAmend>Motion for a resolution</DocAmend> 

Paragraph 20 a (new) 

Motion for a resolution Amendment 

20 a. Solicita a preparação de um 

orçamento de contingência, válido para 

pelo menos um ano, a partir de Janeiro de 

2021, que preveja a duplicação de recursos 

face às dotações de autorizações do ano 

corrente, tendo em conta o impasse na 

discussão relativa ao próximo Quadro 

Financeiro Plurianual 2021-2027; 

entende que este orçamento deve obedecer 

aos pressupostos de flexibilidade e à 

concentração de recursos nos 

instrumentos da política de coesão e de 

apoio aos sectores produtivos e ao emprego 

com direitos nos Estados-membros; 

Or. pt 
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<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendment  8<NumAm>2</NumAm> 

<RepeatBlock-By><Members>By João Ferreira  

On behalf of the GUE/NGL Group </Members> 

 

 

EU coordinated action to combat the Covid19 Pandemic and its Consequences 

</RepeatBlock-By> 

<DocAmend>Motion for a resolution</DocAmend> 

Paragraph 22 a (new) 

Motion for a resolution Amendment 

22 a. Insta ao estabelecimento de uma 

derrogação do artigo 123º do Tratado de 

Funcionamento da UE, abrindo a 

possibilidade de financiamento direto do 

Banco Central Europeu (BCE) aos 

Estados-Membros, nomeadamente através 

da compra directa de títulos da dívida 

pública nacionais, evitando a actual 

intermediação dos mercados financeiros, 

os ataques especulativos contra as dívidas 

soberanas e os lucros do capital financeiro 

à custa da redução das receitas que os 

Estados poderiam obter com uma venda 

directa de títulos da dívida ao BCE; 

 
Or. pt 
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<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendment  9<NumAm>2</NumAm> 

<RepeatBlock-By><Members>By João Ferreira  

On behalf of the GUE/NGL Group </Members> 

 

 

EU coordinated action to combat the Covid19 Pandemic and its Consequences 

</RepeatBlock-By> 

<DocAmend>Motion for a resolution</DocAmend> 

Paragraph 22 b (new) 

 

Motion for a resolution Amendment 

22 b. Solicita a adopção de medidas para 

fazer face ao previsível aumento da dívida 

pública, em especial dos Estados-Membros 

mais endividados, designadamente com a 

anulação da fração da dívida pública 

emitida pelos Estados durante todo o 

período de superação das consequências 

da pandemia, que esteja na posse do BCE 

e conste dos respectivos balanços e, bem 

assim, dos balanços dos Bancos Centrais 

Nacionais (Eurossistema), assegurando a 

manutenção formal dos níveis de dívida 

pré-surto pandémico; 

 
Or. pt 
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<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendment  10<NumAm>2</NumAm> 

<RepeatBlock-By><Members>By João Ferreira  

On behalf of the GUE/NGL Group </Members> 

 

 

EU coordinated action to combat the Covid19 Pandemic and its Consequences 

</RepeatBlock-By> 

<DocAmend>Motion for a resolution</DocAmend> 

Paragraph 22 c (new) 

 

Motion for a resolution Amendment 

22 c. Insta à renegociação das dívidas 

públicas, nos seus prazos juros e 

montantes, permitindo redirecionar 

recursos da dívida para as urgentes e 

necessárias respostas económicas e sociais 

nos Estados-Membros; 

 
Or. pt 
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<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendment  11<NumAm>2</NumAm> 

<RepeatBlock-By><Members>By João Ferreira 

On behalf of the GUE/NGL Group </Members> 

 

 

EU coordinated action to combat the Covid19 Pandemic and its Consequences 

</RepeatBlock-By> 

<DocAmend>Motion for a resolution</DocAmend> 

Paragraph 22 d (new) 

 

Motion for a resolution Amendment 

22 d. Apela à revogação do Pacto de 

Estabilidade, da legislação da Governação 

Económica (“six-pack” e “two-pack”) e do 

Semestre Europeu, do Tratado 

Orçamental e de todos os mecanismos que 

constrangem e condicionam a margem de 

manobra dos Estados-Membros na 

promoção do investimento público, no 

financiamento dos serviços públicos e das 

suas funções sociais, na dinamização da 

actividade económica, em particular dos 

sectores produtivos, na assunção da 

propriedade e controlo público sobre 

sectores estratégicos da economia e, em 

geral, na resposta à situação económica e 

social agravada pelas consequências da 

Covid-19, como única garantia de que a 

“flexibilidade” agora permitida pela UE 

não venha a ser paga de forma agravada 

pelos trabalhadores e os povos mais à 

frente, como sucedeu na sequência da 

crise que irrompeu em 2008; 
Or. pt 
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<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendment  12<NumAm>2</NumAm> 

<RepeatBlock-By><Members>By João Ferreira  

On behalf of the GUE/NGL Group </Members> 

 

 

EU coordinated action to combat the Covid19 Pandemic and its Consequences 

</RepeatBlock-By> 

<DocAmend>Motion for a resolution</DocAmend> 

Paragraph 23 a (new) 

 

Motion for a resolution Amendment 

23 a. Insta à criação de um programa ao 

nível da UE que enquadre uma saída 

negociada dos países que decidam deixar a 

moeda única e recuperar soberania 

monetária, readquirindo nomeadamente a 

capacidade do respectivo Banco Central 

Nacional emitir moeda, funcionando como 

prestamista de último recurso, capaz de 

financiar o Estado e fornecer margem de 

manobra face à chantagem dos mercados 

financeiros. Este programa, visando 

enquadrar uma saída negociada da zona 

euro, deve igualmente prever apoios e 

compensações pelos prejuízos causados 

pela permanência no euro, embora não 

deva depender destes para a sua existência 

e funcionamento. 

 
Or. pt 
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<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendment  13<NumAm>2</NumAm> 

<RepeatBlock-By><Members>By João Ferreira  

On behalf of the GUE/NGL Group </Members> 

 

 

EU coordinated action to combat the Covid19 Pandemic and its Consequences 

</RepeatBlock-By> 

<DocAmend>Motion for a resolution</DocAmend> 

Paragraph 7 a (new) 

 

Motion for a resolution Amendment 

7 a. Salienta que a situação actual destaca 

a importância de serviços públicos 

robustos e universais dos Estados-

Membros, nomeadamente os sistemas 

públicos de saúde e segurança social, 

capazes de responder adequadamente aos 

problemas e necessidades dos povos e 

trabalhadores; considera que a resposta 

dos Estados-Membros e da UE à situação 

económica e social devem ser utilizados 

para apoiar e reforçar os serviços de 

propriedade e gestão públicas dos Estados-

Membros;. 

 
Or. pt 
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