
A União Europeia ganhou o Prê-
mio Nobel da Paz neste ano,
mas, para muitos políticos, di-
plomatas, funcionários públi-
cos e até jornalistas, a organiza-
ção parece uma câmara de tor-

tura. Cada vez mais, a Europa é
governada à noite, por líderes
num avançado estado de exaus-
tão, desrespeitando evidências
científicas de que isso pode le-
var a decisões ruins.

Nos últimos três anos, a UE
realizou 25 cúpulas para tentar
resolver sua crise da dívida e
os problemas econômicos dela

decorrentes. Poucas vezes es-
sas reuniões terminaram antes
de 3h ou 4h da madrugada - ge-
ralmente, após 12 horas ou
mais de negociações quase in-
frutíferas.

Some-se a isso mais de 40
reuniões de ministros de Finan-
ças - a última encerrada às 5h
da quarta-feira passada, nova-

mente sem acordo -, e é fácil
entender como um conjunto
de instituições criadas para
promover a paz e a estabilida-
de na Europa pode acabar cau-
sando frustração, raiva e dor
de cabeça.

As negociações orçamentá-
rias acontecem a cada seis ou
sete anos, e são notórias por en-

volver debates agressivos que
se prolongam até bem depois
dos horários previstos. Funcio-
nários da UE já alertam que a
discussão pode se estender até
amanhã ou domingo, fazendo
dela o que os diplomatas cha-
mam no seu jargão de “cúpula
de quatro camisas”. ■ Luke
Baker, Reuters

Negociadores da União Euro-
peia (UE) acreditam estar perto
de garantir apoios britânico e
alemão para um acordo sobre o
orçamento de ¤ 1 trilhão ao lon-
go dos próximos sete anos, mas
concessões de última hora po-
dem ser feitas para garantir o
apoio francês e polonês.

O presidente do Conselho Eu-
ropeu, Herman Van Rompuy,
que preside uma cúpula de líde-
res da UE aberta ontem em Bruxe-
las, tem se esforçado para con-
quistar Londres e países do norte
europeu, furiosos com o aumen-
to proposto nos gastos da UE no
período 2014-20. Mas ao fazê-lo
corre o risco alienar países como
França, interessada em proteger
subsídios agrícolas que ela rece-
be do orçamento, e aqueles na Eu-
ropa do Leste, que recebem fun-
dos orçamentários para ajudar a
impulsionar suas economias.

Um fracasso em chegar a um
acordo agravaria a impressão
de que os líderes da UE são inca-
pazes de tomar medidas decisi-
vas quando necessário, após in-
termináveis rodadas de discus-
sões para resolver a crise da dívi-
da da Zona do Euro.

A discussão orçamentária
também acontece com os líde-
res europeu sob pressão para evi-
tar alguns notórios erros do pas-
sado, como rodovias semideser-
tas, aeroportos onde mal pou-
sam aviões, e ferrovias com pas-
sageiros insuficientes para com-
pensar os custos.

Chegar a um acordo para o or-
çamento da UE entre 2014 e
2020, já será bastante difícil.

Mais duro será resistir à tenta-
ção de despejar bilhões de euros
em projetos que se tornem mo-
numentos ao desperdício.

Os fundos de coesão - usados
para construir estradas, pontes
e outras obras de infraestrutura
nas regiões mais pobres da UE -
respondem por 33% do orça-
mento de ¤ 1 trilhão (US$ 1,3 tri-
lhão) que a Comissão Europeia
propõe para o período de sete
anos. Isso é apenas ligeiramente
inferior à da maior rubrica orça-
mentária, a agricultura.

As verbas da UE em geral tra-
zem muitos benefícios para os
países mais pobres do bloco, e
não só para eles. Por exemplo,
credita-se a elas o fato de a Polô-

nia ter evitado a recessão na
atual crise, e que milhões de vi-
das tenham sido salvas no exte-
rior graças à ajuda humanitária
e a pesquisas médicas.

Criados para reduzir as dispa-
ridades entre os 27 países do blo-
co, os fundos de coesão ajuda-
ram a transformar países como
a Espanha, que saiu da pobreza
e desfrutou de mais de duas dé-
cadas de crescimento até ser
abatida pela crise de 2008.

Mas, embora poucos argu-
mentem contra investimentos
sensatos, a Espanha se destaca
pelos gastos excessivos. O país
construiu um grande número
de elefantes brancos, alguns
bancados pela UE. Alguns espa-

nhóis se perguntam, por exem-
plo, se o país precisaria ter uma
rede tão ampla de trens-bala.
“Quando os políticos alardeiam
que temos a maior rede de trens
de alta velocidade depois da Chi-
na, precisamos ficar preocupa-
dos, porque algo deu errado”,
disse Matilde Mas, professora
de pesquisa no Instituto de Estu-
dos Econômicos de Valência.

Relatório do grupo ambien-
tal espanhol Ecologistas em
Ação mostra que esses trens ve-
lozes transportam apenas um
quinto do volume de passagei-
ros da rede francesa, que é me-
nor, e apenas um sétimo do que
no Japão - país que tem quase o
triplo da população. ■

Espanha já
se financia
para 2013

Charlie Dunmore e Barbara
Lewis, Reuters, Bruxelas
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União Europeia tenta acordo
orçamentário de ¤ 1 trilhão

Clima de guerra na “cúpula de quatro camisas”

Daniel Roland/AFP

UE realizou 25 cúpulas e mais
de 40 reuniões de ministros
das Finanças em três anos

Alemanha e Inglaterra lideram países que se opõem ao aumento de gastos através dos fundos de coesão

A Espanha, que já encerrou

seu programa de financiamento

para 2012, começou ontem

a cobrir as necessidades para

2013 graças a duas emissões de

obrigações com as quais captou

mais de ¤ 7 bilhões que lhe

permitem evitar, no momento,

a perspectiva de um resgate.

O Tesouro espanhol colocou

¤ 3,88 bilhões em bônus a três,

cinco e nove anos com taxas de

juros em baixa na comparação

com leilões anteriores,

anunciou o Banco da Espanha.

Em uma operação paralela,

publicada no Diário Oficial,

o Tesouro emitiu ¤ 3,27 bilhões

de bônus com vencimento

para 2017, em uma emissão

sindicalizada (diante de

investidores privados).

Segundo a agência Dow

Jones Newswires, o comprador

é um fundo de pensão

estatal, que fará o pagamento

no próximo dia 29.

Na emissão do Tesouro, as taxas

caíram nos três vencimentos,

o que significa que a Espanha

se financiou a um melhor preço:

a três anos as taxas de juros

foram de 3,617% (contra 3,66%

de 8 de novembro), a cinco

anos de 4,477% (contra

4,766% no dia 4 de outubro)

e a nove anos se fixaram em

5,517% (contra 5,545% de 15

de dezembro de 2011). AFP
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O primeiro-ministro britânico,
David Cameron, prometeu lu-
tar duro para obter um acordo
que satisfaça as demandas de
cortes do Reino Unido antes do
início da reunião sobre o orça-
mento plurianual da União Eu-
ropeia (UE). “Vou negociar um
bom acordo para o contribuinte
britânico e para manter o che-
que britânico”, declarou Came-
ron em sua chegada a Bruxelas,
referindo-se ao desconto nego-
ciado pela ex-primeira-minis-
tra Margaret Thatcher em 1984
para compensar o Reino Unido
pelas subvenções agrárias que
recebem outros países do bloco
de igual tamanho.

Cameron foi o primeiro a reu-
nir-se de manhã, durante meia
hora com presidente da UE, Her-
man Van Rompuy, e com o pre-
sidente da Comissão Europeia,
José Manuel Barroso, que defen-
dem propostas distintas.

Apesar de o primeiro-minis-
tro britânico ser o que parece
ter mais exigências nesta reu-
nião, outros oito países do blo-
co, todos eles contribuintes lí-
quidos (estados cuja contribui-
ção excede as verbas que rece-
bem), defendem algum tipo de
corte, ante uma maioria de na-

ções do centro, do leste e do sul
da Europa que não querem per-
der as ajudas que recebem.

Estes veem com melhores
olhos a proposta da Comissão Eu-
ropeia presidida por Barroso, que
também se debaterá na reunião
que prevê um gasto de ¤ 1,047 tri-
lhão dedicado essencialmente ao
crescimento e ao emprego.

“Escuto o debate preparató-
rio e todo o debate se concentra
na forma de reduzir. Não se fala
da qualidade de investimento, é
cortar, cortar, cortar”, disse
Barroso na quarta-feira no Par-
lamento europeu. “O orçamen-
to da UE deve ser verdadeira-
mente um orçamento de apoio
à agenda de crescimento”.

Van Rompuy, que tem tenta-
do há semanas atingir um con-
senso que se anuncia árduo,
tem uma nova proposta de orça-
mento com um teto de ¤ 973 bi-
lhões, comparado com os ¤ 993
bilhões do orçamento atual
(2007-2013), que equivaleria a
cerca de 1% do Produto Interno
Bruto (PIB) do conjunto dos 27
países que formam o bloco.

Também estava prevista para
ontem, uma reunião entre a
chanceler alemã, Angela Merkel,
e o presidente francês, François
Hollande, segundo uma fonte
próxima ao governo alemão,
acrescentando que as autorida-
des alemãs não esperavam uma
posição conjunta franco-alemã
sobre o orçamento 2014-2020 da
União Europeia. ■

Trabalhadores municipais gre-
gos ocuparam centenas de pre-
feituras em todo o país, ontem,
pelo quinto dia para protestar
contra as demissões do setor pú-
blico exigidas pela União Euro-
peia e pelo Fundo Monetário In-
ternacional. A Grécia prometeu
aos credores que vai reformar
seu setor público inchado, colo-
cando em disponibilidade para
possível demissão ao menos
27.000 trabalhadores. Trabalha-
dores municipais devem estar
entre os primeiros a serem de-
mitidos dentro do plano.

Os protestos se intensifica-
ram desde que o governo grego
aprovou um pacote de medidas
de austeridade no início deste
mês, com os trabalhadores esta
semana fazendo uma manifesta-
ção sentados em mais de dois
terços das 330 prefeituras e mi-
nistérios diversos do país.

Cerca de 3.000 trabalhadores
municipais marcharam no cen-
tro de Atenas gritando “Medi-
das deles - funeral nosso” e se-
gurando balões pretos. Eles car-
regavam um caixão e três co-
roas de flores em um protesto
simbólico contra a ‘eliminação
do setor público”.

Mais de 40.000 atendentes,
professores de creches, jardinei-
ros, coletores de lixo, policiais e

coveiros são empregados em
municípios de todo o país. A ira
dos gregos tem aumentado com
as várias rodadas de medidas de
austeridade, incluindo cortes
de salários e pensões, exigidas
pelos credores como preço da
ajuda para evitar a falência.

Dados divulgados ontem mos-
traram que a renda disponível
das famílias diminuiu 14% no se-
gundo trimestre sobre o mesmo
período de 2011, à medida que
os salários caíram 15% e os im-
postos subiram 37%.

Funcionários de ministérios
também realizaram protestos se-
melhantes, bloqueando diaria-
mente a entrada do Ministério
da Agricultura desde a semana
passada. Dezenas de funcioná-
rios do Ministério da Saúde que

protestam contra a demissão de
68 funcionários ocuparam o mi-
nistério na segunda-feira.

Uma semana atrás, os traba-
lhadores municipais invadiram
um edifício onde as autoridades
gregas e alemãs se reuniam no
norte da cidade de Thessaloniki
e arremessaram garrafas de
água em um diplomata alemão.

Muitos municípios e departa-
mentos do setor público se recu-
saram a apresentar listas para o
governo com os nomes de fun-
cionários destinados a uma pos-
sível demissão dentro do esque-
ma de cortes.

“Nós não vamos dar as listas
não importa o que aconteça”, dis-
se Vassilis Polymeropoulos, che-
fe do sindicato dos trabalhadores
municipais de Atenas. ■

EFEITOCOLATERAL

Chipre consegue ¤ 17 bilhões dos credores

Gregos protestam em
todo país contra cortes

O Chipre, um dos 17 países membros da Zona do Euro, conseguiu, ontem,

um acordo de ajuda com credores internacionais, disse a agência CNA em

um comunicado. Uma conclusão positiva das negociações entre a troika

de credores e o governo foi realizada, horas depois de o ministro das

Finanças cipriota, Vassos Shiarly, dizer que a ajuda necessária girava

em torno de ¤ 17 bilhões (US$ 21,8 bilhões), em função da recessão que

atingiu a economia da ilha e os efeitos colaterais da dívida grega. AFP

“Cheque britânico”
preocupa Cameron

Divulgação

Yves Herman/Reuters

Yorgos Karahalis/Reuters

Primeiro-ministro quer manter
compensação pelas subvenções
que outros países recebem

Manifestações de funcionários
municipais se intensificam
e entram em seu quinto dia

Umamulherbritânicaeum
homemirlandês,acusados
derealizarematossexuaisem
umtáxideDubai,foram
condenadosontematrêsmeses
deprisãoedepoisadeportação,
informouoadvogadodocasal.
Ocasoéomaisrecenteno
qualocidentaissãovítimasdas
leisdedecênciadosEmirados
Árabes.RebeccaBlakee
ConorMcRedmondnegaram
asacusações,quando
compareceramperanteacorte
nomêspassado,masse
declararamculpadosemuma
terceiraacusação,porconsumo
deálcoolempúblico.Reuters

VÍTIMAS DAS “LEIS DE DECÊNCIA”

Claudia Rahola, AFP

Bruxelas

Renee Maltezou, Reuters

Atenas

Jumana ElHeloueh/Reuters

Cameron:promessadeumbomacordoparaocontribuintebritânico Maisdedoisterçosdas330prefeiturasgregasaderiramaoprotesto
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 nov. 2012, Mundo, p. 35-36.




