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Sarkozy promete ‘refundar’ a Europa
Presidente francês garantiu que apresentará com Merkel um plano para salvar o euro e não deixar que a UE seja ‘varrida’ da história
JEAN-PAUL PELISSIER/REUTERS

Jamil Chade

Propostas. O plano prevê mais
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“Vamos fazer propostas para garantir o futuro da Europa. A crise
mostrou a fraqueza da Europa.
Precisamosqueseja agorarefundada e repensada. O mundo não
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“Vamos ter de fazer escolhas
cruciais nos próximos dias.
Vivemos o maior desafio da
Europa desde sua criação.”

ex

contra o relógio começou. Para
lançar o projeto, Sarkozy escolheu Toulon – local onde, dez
dias depois da quebra do Lehman Brothers, fez um discurso
para alertar a Europa de que a
crise seria grave. Naquela ocasião, Sarkozy se comprometeu a
“refundar o capitalismo louco”.

“A Europa será varrida pela
crise se ela não mudar.”

poderes à UE para garantir que
os orçamentos nacionais sejam
equilibrados, uma exigência da
Alemanha. Sanções ainda serão
adotadas contra os países que
não cumprirem a regra de ouro:
pôr fim aos buracos nas contas.
“A Europa decepcionou. Agora,
precisamosdeuma novaConstituição”, disse Sarkozy, cedendo
sua posição inicial de rejeitar
que as contas do Estado francês
fossem monitorados por Bruxelas. Para justificar a mudança,
alegou que soberanias são melhordefendidasquandocompartilhadas.
Horas antes, Mario Draghi,
presidentedoBanco CentralEuropeu, indicou que um plano europeu estaria sendo elaborado.
De um lado, prevê controle so-

bre as contas dos Estados e, de
outro, um compromisso de solidariedade total, numa espécie
de “pacto fiscal”.
A esperança de ambos é de que
issoabraas portasparaque aAlemanha finalmente aceite que o
BCE atue para resgatar países
em dificuldades, incluindo a
França. Sarkozy estima que, se o
euro acabar, será a própria UE
que entrará em colapso. “O que
restará da Europa se o euro desaparecer?Nada.Nãopossopermitir esse desastre.” O francês prometeu que calotes como o da
Grécia não voltarão a ocorrer.
Sarkozy defendeu seu projeto
de elevar a idade mínima para a
aposentadoria, e disse que a adoção de apenas 35 horas de trabalho por semana foi “um grande
erro” que fez o país perder competitividade. “O modelo de proteção social do pós-guerra precisa ser revisto. Precisamos desenhar um novo modelo de crescimento. Nada será como antes.”
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Sem tempo. Ontem, a corrida
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Ontem, prometeu refundar a
UE, num trabalho que começará
na segunda-feira, em uma reunião com Merkel. “A crise de
2008 não terminou”, explicou.
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1974, todos os países da UE mantêmdéficits.Umdiaissoiaexplodir”, reconheceu.
Umdia depoisda ação coordenada dos bancos centrais de todo o mundo para salvar os bancos europeus e o euro, o mercado continuou a mostrar hesitação. A Espanha emitiu títulos da
dívida. Mas pagou juro recorde.
Nofundo,todosesperavamodiscurso de Sarkozy para saber qual
direção a Europa tomará. O blocotem poucomaisde umasemana para encontrar um plano para
superar a crise. No dia 9, uma cúpulaemBruxelasprometeserdecisiva.“Omercadonossancionará no dia 10 se não fizermos o
suficiente”, admitiu o primeiroministro italiano, Mario Monti.
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Maleável. No plano, Nicolas Sarkozy já admite o controle das contas francesas por Bruxelas
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A França promete “refundar”,
ao lado da Alemanha, a União
Europeia (UE) com um plano
de união fiscal, no que seria a
última tentativa desesperada
para salvar o euro.
O presidente francês, Nicolas
Sarkozy, deixou claro ontem pela primeira vez em público que o
bloco está ameaçado de ser “varrido” e de ver o fim da moeda
única europeia. Sarkozy garantiu que, ao lado da chanceler AngelaMerkel,apresentaráumprojeto para reformar a UE e punir
quem não cumprir as regras de
estabilidade orçamentária. Mas
fez questão de alertar que a nova
UE vai exigir a abertura dos mercados emergentes aos produtos
europeusequenão aceitaráa entrada massiva nem de produtos
importados nem de imigrantes.
“AEuropaserávarridapelacrisesenãomudar”,advertiuSarkozy. “Vamos ter de fazer escolhas
cruciaisnospróximosdias. Vivemoso maior desafio desde anossa criação.” O francês, num discurso forte, reconheceu que a
“era de ouro” da Europa havia
terminadoequeera preciso pensarem umnovomodelo produtivo para o bloco. Segundo ele, os
últimos 30 anos foram baseados
emempréstimos, incluindo oestado do bem-estar social que começa a desmoronar. “Desde

vai esperar a Europa. Se não mudarmos rapidamente, o mundo
vai escrever sua história sem a
Europa.”
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