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DECLARAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHADORES NA REUNIÃO DO CONSELHO EUROPEU DE 26 DE
MARÇO SOBRE A CRISE DE COVID19

O CONSELHO EUROPEU NÃO CHEGA A ACORDO SOBRE UMA RESPOSTA AO CORONAVIRUS
É com grande preocupação que recebemos as notícias da reunião de quinta-feira. À medida que
crescem as infecções e as mortes na Europa e os sistemas de saúde estão cada vez mais saturados, o
Conselho Europeu falhou novamente ao não fornecer uma resposta unida à situação. Além disso, a
posição de alguns estados membros mostrou que pouco se aprendeu desde a crise de 2008.
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/european-council-fails-agree-responsecoronavirus
Versão francesa: https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/news/conseil-europeen-pas-dereponse-commune
PARA A CONFEDERAÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA DE SINDICATOS O CONSELHO EUROPEU FOI UMA
"OPORTUNIDADE PERDIDA" PARA PARAR A CRISE E EVITAR UMA RECESSÃO
Comentando o resultado da reunião on-line do Conselho Europeu de hoje, Luca Visentini, Secretário
Geral da Confederação Europeia de Sindicatos, disse:
“Estamos totalmente de acordo com o primeiro-ministro italiano de que as propostas apresentadas
para lidar com o custo econômico da crise do coronavírus são completamente inadequadas. Alguns
líderes nacionais desperdiçaram a oportunidade de garantir a proteção dos trabalhadores, o
financiamento dos serviços públicos de saúde e de evitar outra recessão capaz de matar milhares de
empresas.
https://www.etuc.org/en/pressrelease/european-council-wasted-opportunity-stop-crisis-becomingrecession
CONSELHO EUROPEU
Apesar das divisões, os vinte sete Estados Membros querem pensar em como sair da pandemia
Depois de mais de 6 horas de discussões às vezes tempestuosas, o grupo dos 27 deu um mandato ao
Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e à Comissão Europeia para preparar um Plano
Europeu de Recuperação Económica e uma estratégia de saída da crise que permita uma retorno
concertado e gradual à normalidade.
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12455/1
G20

Declaração do Presidente Michel e do Presidente von der Leyen após a videoconferência do
G20 sobre COVID-19

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/26/statement-by-presidentmichel-and-president-von-der-leyen-after-the-g20-video-conference-on-covid-19/
Transportes - os deputados apoiam a posição do Conselho de permitir às companhias aéreas
derrogar a regulamentação sobre faixas horárias
Na quinta-feira, 26 de março, o Parlamento Europeu realizou sua primeira sessão plenária
"desmaterializada", na qual os eurodeputados foram convidados a votar a possibilidade de as
companhias aéreas derrogarem temporariamente a chamada regra "80/20" sobre faixas horárias
nos aeroportos.
Os 687 eurodeputados que participaram na votação votaram inicialmente - principalmente por
unanimidade e à distância - a favor do uso do procedimento de urgência.
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12455/3
Coesão - Parlamento Europeu unido por trás de medidas de emergência para combater o COVID-19
O Parlamento Europeu, em sua sessão plenária extraordinária em Bruxelas, na quinta-feira 26 de
março, aprovou quase por unanimidade o procedimento de urgência para as várias medidas
propostas pela Comissão Europeia para lidar com o COVID-19, do CRII, a Iniciativa de Investimento
em Resposta ao Coronavírus (686 votos) a favor, uma abstenção) ou as alterações ao Fundo de
Solidariedade da UE (684 votos a favor, um contra, 2 abstenções)….
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12455/4
RESUMOS DA POLÍTICA DA CES-ETUC
A CES lançou ontem o Covid-19 Watch, uma série de resumos de políticas, a serem fornecidos com o
apoio das organizações afiliadas do ETUI e da CES, publicando as seguintes edições:
· Medidas de trabalho de curto prazo em toda a Europa
· Medidas nacionais para apoiar as famílias, fornecendo diferentes medidas de alívio (fiscais)
· Medidas nacionais para evitar demissões coletivas / individuais (inclusive concessão (adicional /
especial) de licenças)
No comunicado de imprensa publicado hoje, a CES informa sobre as medidas conquistadas pelos
sindicatos para proteger os empregos e os salários em toda a Europa, da seguinte forma:
· Áustria: sindicatos, empregadores e governo acordaram um esquema de trabalho com horário
reduzido, no qual os trabalhadores mais mal pagos recebem 90% de seus salários normais. Os
assalariados médios receberão 85% e os assalariados maiores receberão 80%.
· Holanda: aceitando muitas das propostas dos sindicatos para preservar os empregos e a renda dos
funcionários, o governo holandês anunciou um esquema de três meses que permitirá que os
trabalhadores mantenham sua renda total, dependendo do tamanho da perda de rotatividade que

as empresas recebem. a 90% do apoio salarial do estado. Este esquema também se aplica a
trabalhadores temporários e contratados.
· Dinamarca: sindicatos, empregadores e governo concordaram com um regime temporário de
subsídio salarial para as empresas afetadas pela crise. O governo financiará 75% dos salários de até
23.000 coroas dinamarquesas (aproximadamente 3.000 euros) se a empresa se abstiver de despedir
trabalhadores que retenham 100% de seu salário mensal.
· Roménia: Os sindicatos participaram de um grupo de trabalho do governo que concordou que os
trabalhadores continuarão recebendo dois terços de seu salário normal se não puderem trabalhar
ou demitidos temporariamente.
· Reino Unido: Após negociações com sindicatos, o governo concordou em reembolsar 80% dos
salários até um limite de 2.500 libras para empregados que de outra forma seriam despedidos.
Na sua carta ao primeiro-ministro croata, a CES também condena veementemente a suspensão dos
direitos trabalhadores e sociais na Croácia - de acordo com uma lei que está a ser elaborada e que
regulamenta as relações de trabalho nas circunstâncias da epidemia COVID-19 - e exige a retirada
imediata desta iniciativa legislativa.
Grupo dos Trabalhadores do CESE
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NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS
Discurso da Presidente von der Leyen no plenário do Parlamento Europeu sobre a resposta
coordenada europeia ao surto de COVID-19
Leia na íntegra em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_532
Videoconferência de ministros para os Assuntos Europeus, 24 de março de 2020

Os ministros trocaram opiniões sobre o alargamento e o processo de estabilização e associação,
concentrando-se na Albânia e na República da Macedónia do Norte.
Eles deram o seu acordo político à abertura das negociações de adesão com estes dois países.
Os sindicatos Europeus também apoiam as negociações de adesão à UE com a Albânia e a
Macedônia do Norte.
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2020/03/24
https://www.etuc.org/en/pressrelease/unions-support-eu-accession-negotiations-albania-northmacedonia
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/commission-welcomegreen-light-opening-accession-talks-albania-and-north-macedonia
Carta de apoio dos Presidentes das Comissões de Assuntos Externos, Desenvolvimento e
Orçamento do PE aos esforços da Comissão para combater a crise do COVID-19
Em 24 de março de 2020, os Presidentes das Comissões de Assuntos Externos, Desenvolvimento e
Orçamento do PE escreveram ao Vice-Presidente da Comissão / Alto Representante Josep Borrell, e
aos Comissários para Parcerias Internacionais, Negociações de Vizinhança e Alargamento,
Gerenciamento de Crises e Orçamento para manifestar apoio aos esforços da Comissão para
combater a crise COVID-19. Eles também enfatizaram a importância de mostrar solidariedade aos
países terceiros afetados, em particular aos que têm fronteiras com a UE, e solicitaram informações
sobre as medidas previstas para mitigar o impacto socioeconómico geral da crise do COVID-19
nesses países.
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/199500/STAMPED_D(2020)10983_McAllister%20Tobe%2
0Overtveldt%20to%20VP_HR_Commission_COVID%2019.pdf#
Quadro Temporário da Comissão Europeia
Em 19 de março, a Comissão Europeia adotou um Quadro Temporário válido até o final de 2020 para
permitir que os Estados-Membros usassem "toda a flexibilidade" prevista nas regras de auxílio
estatal para apoiar a economia atingida pelo COVID-19. A Estrutura Temporária permite que os
países garantam a disponibilidade de liquidez suficiente para empresas de todos os tipos e
preservem a continuidade da atividade econômica.

Uma lista das propostas adotadas até o momento:
Commission approves €300 million Luxembourg scheme to support companies affected by
coronavirus outbreak
• State aid: Commission approves German guarantee measure to further support economy in
coronavirus outbreak
• State aid: Commission approves €20 billion Spanish guarantee schemes for companies and selfemployed affected by coronavirus outbreak
• State aid: Commission approves German direct grant scheme to support companies affected by
coronavirus outbreak
• State aid: Commission approves state support for €250 million Latvian subsidised loan scheme
and loan guarantee scheme for companies affected by coronavirus outbreak
• State aid: Commission approves German measures to support economy in Coronavirus
outbreak

•
•
•
•
•

State aid: Commission approves €3 billion Portuguese guarantee schemes for SMEs and
midcaps affected by Coronavirus outbreak
State aid: Commission approves €50 million Italian support scheme for production and supply
of medical equipment and masks during Coronavirus outbreak
State aid: Commission approves French schemes to support economy in Coronavirus outbreak
State aid: Commission approves Danish guarantee scheme for SMEs affected by Coronavirus
outbreak
State aid: Commission approves Italian State guarantee scheme to support SMEs affected
by coronavirus outbreak

Direitos humanos e democracia: lutando pela dignidade e igualdade em todo o mundo
Em 24 de março, a Comissão Europeia e o Alto Representante definiram as prioridades e o caminho
a seguir em matéria de direitos humanos e democracia, adotando uma comunicação conjunta e o
plano de ação da UE sobre direitos humanos e democracia para 2020-2024.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_492

O EIGE (Instituto Europeu para a Igualdade de Gênero) publicou um alerta de notícias com uma
perspectiva de gênero para a situação do coronavírus.
Os pontos principais são:
• As mulheres estão na linha de frente desta pandemia - a maioria dos enfermeiros e profissionais
de saúde da UE são mulheres.
• Preocupação com graves perdas de emprego em profissões dominadas por mulheres - muitas
comissárias de bordo, assistentes de vendas e cabeleireiras já estão em empregos precários e não
serão remuneradas se não estiverem trabalhando nem terão direito a licença médica por doença.
• O trabalho de assistência não remunerada às mulheres aumentará - especialmente com o
fechamento de escolas e locais de trabalho. A situação será ainda mais difícil para as famílias
monoparentais, especialmente quando as opções de cuidados infantis informais não estiverem
disponíveis.
• O distanciamento físico não é uma opção para todos - os idosos ou pessoas com deficiência
dependem da ajuda de outras pessoas, o que torna quase impossível o distanciamento físico.
• A violência doméstica aumenta em tempos de crise - as mulheres presas em casa com um parceiro
violento agora estão expostas a elas por longos períodos de tempo, dificultando a chamada por
telefone.
• Precisamos de mais mulheres na tomada de decisões - as enfermeiras estão trabalhando sem
parar nos bastidores, mas na maioria são homens que tomam decisões nesta crise. Isso significa que
as mulheres são excluídas da definição das decisões que afetam suas vidas.
Para mais informações, consulte: https://eige.europa.eu/news/coronavirus-puts-women-frontline

NOTÍCIAS
Eurogrupo abre caminho para linhas de crédito de fundo permanente de resgate na área do euro
Os ministros das Finanças da zona do euro exploraram por videoconferência na terça-feira, 24 de
março, várias opções para fortalecer ainda mais as linhas de defesa da área do euro contra a
pandemia do COVID-19.
A concessão de linhas de crédito da ECCL pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade (ESM) - o fundo
permanente de resgate da área do euro, que atualmente tem um poder de fogo de 410 bilhões de
euros - é a opção que goza de "amplo apoio" dentro do Eurogrupo, disse o seu presidente, Mário
Centeno
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12453/1
Zona euro perde a chance de se proteger com os 'corona bonds'
A união monetária da Europa está deixando passar a última hipótese de enfrentar a sua maior
vulnerabilidade.
Na terça-feira, os ministros das finanças da zona do euro afastaram sugestões de que a pandemia de
coronavírus poderia ser o catalisador de instrumentos de dívida conjuntos, que seria a declaração
definitiva de que seus membros se apoiarão financeiramente, aconteça o que acontecer.
https://www.politico.eu/article/eurozone-flaws-corona-bonds/
Acordo Verde Europeu sob pressão do coronavírus
Além das suas terríveis consequências humanas, a pandemia de Covid-19 também pode ter um
impacto na implementação do Acordo Verde Europeu e, de maneira mais ampla, nas ambições
climáticas da União Europeia. O impacto geral será positivo ou negativo? Embora hoje pareça
impossível dar uma resposta definitiva a essa pergunta, pois há muitos fatores a serem levados em
consideração, a EUROPA explorou várias vias.
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12453/5
O Eurogrupo abre caminho para linhas de crédito de fundo permanente de resgate na área do
euro
Os ministros das Finanças da zona do euro exploraram por videoconferência na terça-feira, 24 de
março, várias opções para fortalecer ainda mais as linhas de defesa da área do euro contra a
pandemia do COVID-19.
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12453/5
COVID-19, compra conjunta de máscaras está em fase final
Os procedimentos conjuntos de compras estão avançando gradualmente. É o caso do primeiro
procedimento, lançado no final de fevereiro e atualizado em meados de março, referente a
equipamentos de proteção individual. Em comunicado à imprensa divulgado na terça-feira, 24 de
março, a Comissão Europeia informou ter recebido um número significativo de ofertas dos
produtores destes equipamentos.
https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12453/15

BEI propõe € 200B em garantias de empréstimos para combater o impacto do coronavírus
O Banco Europeu de Investimento propôs um novo fundo para garantir € 200 bilhões em
empréstimos a empresas que lutam contra o coronavírus.
https://www.politico.eu/article/eib-proposes-e200b-of-loan-guarantees-to-fight-coronavirus-slump/
Ministros das Finanças da UE impõem impasse sobre estratégia económica do coronavírus
Os ministros das Finanças não chegaram a acordo na noite de terça-feira sobre uma estratégia em
toda a UE para combater uma crise económica causada pelo coronavírus.
Os Ministros reuniram-se por videoconferência para discutir outras medidas da UE, alguns governos
pretendem medidas para tranquilizar investidores e encontrar uma resposta comum ao vírus que
interrompeu a atividade económica.
https://www.politico.eu/article/eu-finance-minister-deadlock-on-coronavirus-economic-strategy/
Ensaio clínico europeu inicia testes de coronavírus na França
O Instituto Nacional Francês de Pesquisa Médica (INSERM) anunciou no domingo (22 de março) que
lançou um ensaio clínico para avaliar quatro tratamentos experimentais do coronavírus.
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/european-clinical-trial-begins-coronavirustesting-in-france/
Derrogações de coronavírus aos direitos humanos enviam sinal errado, dizem eurodeputados
Pelo menos seis países europeus anunciaram planos de derrogar a Convenção Europeia dos Direitos
Humanos (CEDH), invocando a pandemia de coronavírus em andamento. Os críticos, no entanto,
temem que isso envie o sinal político errado.
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/coronavirus-derogations-fromhuman-rights-send-wrong-signal-say-meps/
Trabalhando em casa? Seu chefe está assistindo.
O coronavírus mudou o trabalho para longe do escritório, mas não para longe de olhares indiscretos.
Como as empresas da Europa e dos Estados Unidos ordenam que os funcionários trabalhem em
casa, o foco do dia de trabalho mudou para aplicativos de mensagens e as plataformas de chamada
em conferência.
https://www.politico.eu/article/working-from-home-your-boss-is-watching/
Trabalhadores de supermercados na linha de frente da batalha contra os coronavírus
Em muitos países, os trabalhadores descreveram frustrações semelhantes: os sindicatos dizem que
os funcionários dos supermercados carecem das proteções sanitárias necessárias e fazem horas
extras.
https://www.politico.eu/article/supermarket-workers-on-the-frontline-of-corona-battle/

Garantir que a inteligência artificial no local de trabalho beneficie as pessoas
Franca Salis-Madinier, do Comité Económico e Social Europeu e Confederação Democrática Francesa
do Trabalho - Profissionais e Gerentes, destaca para nós a importância de garantir que a inteligência
artificial no local de trabalho beneficie as pessoas
https://www.openaccessgovernment.org/artificial-intelligence-in-the-workplace/84208/
NOTÍCIAS DA CES-ETUC
Estrada: a comunicação da CE sobre o COVID-19 e as vias verdes envia sinais errados e não aborda
o problema real
Do ponto de vista do transporte rodoviário, a Comunicação da CE e as medidas recomendadas destinadas a manter abertas as fronteiras intra-UE durante este período de crise - parecem estar de
alguma maneira desconectadas da realidade, tanto no que se refere ao desenvolvimento da
pandemia quanto às tendências de transporte expectáveis. Porquê?
Como a pandemia ainda não atingiu seus níveis máximos de contaminação na Europa, é normal que
os Estados-Membros adotem medidas cada vez mais drásticas para reduzir os contatos com o
mundo exterior.
https:// www.etf-europe.org/road-ec-communication-on-covid-19-and-green-lanes-sends-wrongsignals-and-doesnt-address-the-real-problem/#. Xnpil-8vOQs.twitter
Situação excepcional, solidariedade excepcional: nenhum pagamento de dividendos em 2020
As empresas, especialmente os grandes grupos, devem participar plenamente da solidariedade
nacional. Não seria razoável nem responsável pelas empresas pagar dividendos a seus acionistas
como se nada tivesse acontecido. O estado como acionista também deve dar o exemplo e agir para
garantir que as empresas mantenham a liquidez necessária para emergir da crise. A CFDT pede
racionalidade e decência. Além da crise da saúde, 2020 não deve ser marcado, além disso, pela
desconexão de grandes empresas.
Versão francesa: https://www.cfdt.fr/portail/presse/communiques-de-presse/covid-19-a-situationexceptionnelle-solidarite-exceptionnelle-pas-de-versement-de-dividendes-en-2020-srv1_1105193
COVID-19: os impactos de género do surto - The Lancet
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30526-2/fulltext#%20
A EPSU assinou uma declaração das organizações da sociedade civil pedindo que a saúde pública
seja priorizada em relação aos lucros:
https://www.epsu.org/article/unions-and-civil-society-organisations-statement-calling-publichealth-be-prioritised
OPINIÃO
Enfrentamos uma guerra contra o coronavírus e devemos mobilizar-nos por um acordo (por Mario
Draghi)
https://www.ft.com/content/c6d2de3a-6ec5-11ea-89df-41bea055720b
Palavras de Mário Centeno na sequência da videoconferência do Eurogrupo de 24 de março de 2020

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/24/remarks-by-mario-centenofollowing-the-eurogroup-meeting-of-24-march-2020

