
O presidente do governo espa-
nhol, Mariano Rajoy, afirmou
ontem que, para a Espanha, não
é imprescindível pedir ajuda fi-
nanceira a seus sócios europeus
através do programa de compra
da dívida do Banco Central Euro-
peu (BCE). “O governo espa-
nhol não a pediu porque enten-
de que nesse momento não é im-
prescindível para defender os
interesses dos espanhóis”, afir-
mou Rajoy após se encontrar
em Madri com seu homólogo ita-
liano, Mario Monti.

Rajoy expressou também o
compromisso da Espanha e da
Itália com a permanência da Gré-
cia no euro. “Nosso compromis-
so com o euro é inquebrantável e

adotaremos todas as medidas ne-
cessárias para garantir sua estabi-
lidade e sua irreversibilidade”,
afirmou em coletiva de impren-
sa, após se encontrar com Mon-
ti. “A Europa não se detém, a Eu-
ropa continua avançando e o faz
com uma Itália e Espanha mais
unidas que nunca”, insistiu.

A Espanha, quarta economia
da Zona do Euro, em recessão
há um ano, tenta reequilibrar
suas contas públicas com um
ambicioso plano de rigor de 150
bilhões de euros até 2014.

Apesar desses esforços, nos
últimos meses, a pressão exter-
na para que Madri peça ajuda a
seus sócios da Zona do Euro au-
mentou, recorrendo ao progra-
ma de compra de dívida sobera-
na do Banco Central Europeu,
que reduziria o custo do finan-
ciamento espanhol. ■ AFP

Os governos da União Europeia
(UE) vão debater um corte de pe-
lo menos ¤ 50 bilhões esta sema-
na, como o início das negocia-
ções sobre o orçamento proposto
de longo prazo para o bloco, de ¤
1 trilhão, afirmou uma fonte fami-
liarizada com o assunto. O corte
será proposto no último texto de
negociação sobre o plano de gas-
tos do bloco para 2014-2020,
mas não deve ser profundo o sufi-
ciente para satisfazer a Grã-Breta-
nha, Alemanha, França e outros
que fazem contribuições líquidas
ao orçamento da UE.

Esses países querem limites ri-
gorosos sobre os gastos da União
Europeia para refletir a austerida-
de feita por governos nacionais
para reduzir suas dívidas, e pedi-
ram por cortes entre ¤ 100 bi-
lhões e ¤ 200 bilhões ao total pro-
posto pelo braço executivo da
UE, a Comissão Europeia (CE).

A proposta também deve irri-
tar a Polônia e outros países ex-co-
munistas da UE, que são os princi-

pais beneficiários dos fundos do
bloco e se opõem a qualquer corte
na proposta da Comissão. “Como
eu vejo agora, a redução da pro-
posta da CE será de mais ¤ 50 bi-
lhões. Isso será a base das negocia-
ções”, disse a fonte, que falou em
condição de anonimato.

O novo texto de negociação
da UE será o primeiro a incluir
números firmes, e marca o início
da fase decisiva das conversas en-
tre os governos, que esperam
chegar a um acordo na cúpula de
líderes da UE de 22 e 23 de no-
vembro próximo.

A fim de gerar as economias
propostas, o documento revisa-
do irá especificar cortes em to-
das as áreas de gastos da UE, in-
cluindo agricultura, investimen-
to em infraestrutura e pesquisa.

Rigor com os bancos
Neste fim de semana, a chance-
ler alemã, Angela Merkel, voltou
a pedir que as maiores econo-
mias do mundo implementem re-
gras financeiras mais rígidas, di-
zendo que o estágio atingido até
este momento não é o suficiente.

A crise financeira global fez
as maiores economias mun-
diais promoverem mudanças
em quase todas as minúcias das
regras do sistema financeiro,
da venda direta de derivativos
até as exigências para a capitali-
zação de bancos. Mas, durante
o seu podcast semanal, Merkel

disse que é preciso avançar mais.
“Planejamos regular todo cen-

tro financeiro, todo ator financei-
ro e todo produto do mercado fi-
nanceiro. Progressos significati-
vos foram feitos, mas as regras ain-
da não foram implementadas em
todos os lugares, e ainda estamos
esquecendo de outras áreas.” ■

Charlie Dunmore
Bruxelas, Reuters

Tobias Schwarz/Reuters

UniãoEuropeia estuda corte de
¤ 50bilhões emseuorçamento

Para a Espanha,ajuda
não é imprescindível
Afirmação é do chefe de governo
Mariano Rajoy, em reunião com
o premiê italiano, Mario Monti

O documento
irá especificar
cortes em todas
as áreas de gastos
da UE, incluindo
infraestrutura,
agricultura e pesquisa

“Hoje, os vilões são aqueles
queresgatamosbancos,enão
as pessoas. Aqueles que não
sabem o que significa uma
exclusão”,disseontem oator
espanhol JavierBardem,ao
serquestionadosobrecomo
sãoosvilõesatuais.“Eles
fazemumdanomuitomaior
do que eu possa fazer nos
filmes”, disse, em Londres,
o ator que interpreta o vilão
de “Skyfall”, o 23º filme da
série de 007, que entrou em
cartaz no fim de semana na
Grã-Bretanha,comrecordes
debilheteria.Os22filmesde
JamesBondjáarrecadaram
umtotaldeUS$ 5,1bilhões
nas bilheterias
mundiais, segundo a
Numbers.com. Reuters

Países que mais contribuem com a UE
pedem redução maior, de até ¤ 200 bilhões

“VILÕES SÃO AQUELES QUE RESGATAM OS BANCOS”

Thomas Samson/AFP

OscortesnaUEvãoafetarprojetosrelacionadosaagricultura, infraestruturaepesquisa,entreoutros
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