
O Parlamento Europeu aprovou,
ontem, através do modelo de
“cooperação reforçada” — decidi-
da por 11 países da União Euro-
peia —, o imposto sobre transa-
ções financeiras. Assim, bancos,
ações, fundos, companhias de se-
guros, fundos de hedge) passam
a pagar impostos sobre as transa-
ções que realizarem entre si. O
projeto recebeu 533 votos a fa-
vor, 91 contra e 32 abstenções.

iniciativa foi apoiada por to-
dos os grupos políticos do Parla-
mento Europeu, com a exceção
dos “eurocéticos” britânicos,
preocupados com o impacto so-

bre os Estados que não estão en-
volvidos, uma vez que a taxa é
transfronteiriça.

Alemanha, Áustria, Bélgica, Es-
panha, Eslovênia, Eslováquia, Es-
tônia, França, Grécia, Itália e Por-
tugal foram os primeiros adeptos
desta cooperação reforçada.

As negociações de ações e tí-
tulos da dívida também terão
que pagar 0,1% e os contratos
de derivativos 0,01%. A taxa se-
rá aplicada quando uma institui-
ção financeira envolvida na ope-
ração for estabelecida na União
Europeia, mesmo que a transa-
ção ocorra fora da UE.

A taxa poderia permitir a arre-
cadação de ¤ 10 bilhões, segundo
o ministro francês de Assuntos Eu-
ropeus, Bernard Cazeneuve. ■

O número de britânicos pedindo
auxílio-desemprego caiu inespe-
radamente em novembro e a
quantidade de empregados atin-
giu recorde de alta, mostrou Escri-
tório Nacional de Estatísticas, au-
mentando esperanças de que o
mercado de trabalho pode apoiar
a recuperação econômica. A Grã-
Bretanha saiu da recessão no ter-
ceiro trimestre, mas pesquisas
empresariais fracas aumentaram
temores de uma recaída.

No entanto, o número de pes-
soas pedindo auxílio-desempre-
go caiu em 3 mil no mês passa-

do, e o aumento do mês ante-
rior foi revisado para 6 mil, ante
10.100, informou o escritório.

O número de pessoas desem-
pregadas, de acordo com a me-
dida mais ampla da Organiza-
ção Internacional do Trabalho
caiu em 82 mil nos três meses
até outubro, para 2,510 milhões
- o menor desde o período en-
tre março e maio de 2011. A taxa
de desemprego ficou em 7,8%,
em linha com as estimativas.

Recentes pesquisas empresa-
riais mostraram que as empre-
sas no dominante setor de servi-
ços da Grã-Bretanha aumenta-
ram os níveis de empregados no
mês passado, mas as fábricas di-
minuíram o efetivo. ■ Reuters

A Alemanha sinalizou, ontem, es-
tar pronta para apoiar planos que
concedem ao Banco Central Euro-
peu (BCE) poderes para supervi-
sionar instituições financeiras do
bloco econômico, num sinal posi-
tivo para a perspectiva de avanço
na reforma financeira mais ambi-
ciosa da União Europeia.

“Acreditamos que há uma boa
chance de chegarmos a um acor-
do”, disse o ministro das Finan-
ças alemão, Wolfgang Schaeu-
ble, a jornalistas antes de uma
reunião com seus colegas da UE
sobre o plano. “Minha intenção
é encontrar uma solução para a
união bancária antes do Natal”.
O ministro francês das Finan-
ças, Pierre Moscovici, disse a co-
legas na reunião que “todos os
parâmetros” para um acordo es-
tão no lugar.

Após três anos de medidas tí-
midas de combate à crise, os go-
vernos estão inclinados a criar a
“união bancária” que evitaria
que bancos problemáticos derru-
bem nações soberanas, como
ocorreu na Irlanda e na Espanha.
Mas, mesmo que o bloco econô-
mico firme o acordo de supervi-
são bancária, ainda restarão ou-
tras questões difíceis, como uma

resolução de uma autoridade de
fechar bancos falidos e um pro-
grama para proteger depósitos.

Entre as questões remanescen-
tes que ministros buscam resol-
ver estão quantos bancos o BCE
deve supervisionar diretamente
e se o banco central terá um pra-
zo de mais de um ano, como pla-
nejado, para assumir esse papel.

Um documento obtido pela
Reuters recomenda que bancos
com ativos de ¤ 30 bilhões ou
maiores do que um quinto da pro-
dução econômica de seu país se-
jam supervisionados diretamente
pelo BCE em vez dos supervisores
nacionais. O texto também infor-
ma que o BCE poderá ter a autori-
dade de ampliar seu mandato em
relação a bancos problemáticos
mesmos se forem menores.

Em pronunciamento em Ber-
lim, assessores da chanceler ale-
mã, Angela Merkel, disseram que
a Alemanha não vai servir de obs-
táculo para um acordo se certas
questões forem resolvidas. “Espe-
ramos um grande progresso e tal-
vez, uma solução”, disse um as-
sessor, que pediu anonimato.

Berlim tem arrastado a deci-
são por meses devido a temores
de que caberá à Alemanha pa-
gar a conta de bancos europeus
que são fracos demais para so-
breviver. ■

John O’Donnell e Leigh Thomas,
Reuters/Bruxelas
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Com o apoio da Alemanha,
UE apressa a união bancária

Aprovado imposto financeiro Nível de emprego atinge
novo recorde na Inglaterra

BernardCazeneuve
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O papa Bento 16 usou
solenemente um tablet,
ontem, e tentou mandar seu
primeiro tweet, mas algo
saiu errado. Imagens da TV
Vaticano davam a impressão
de que a primeira tentativa
não deu certo. O papa, que
ainda escreve seus discursos
à mão, parece ter tido
dificuldades ao tocar na tela
e o tweet não foi enviado. O
arcebispo dom Claudio Maria
Celli, do Departamento de
Comunicações do Vaticano,
mostrou ao pontífice o que
tinha de fazer, mas Bento 16
hesitou. O próprio Celli
tocou levemente na tela e,
lá se foi o tweet papal. “Caros
amigos, tenho o prazer de
entrar em contato com vocês
por meio do Twitter.
Obrigado pela sua resposta
generosa. Eu abençoo todos
vocês do meu coração”,
disse ele. Reuters

Taxas serão de 0, 1% para
negócios com ações e títulos da
dívida e 0,01% para derivativos

No terceiro trimestre, desemprego
foi de 7,8%, o menor desde
o segundo trimestre de 2011

Ministro alemão acredita que a mais ambiciosa reforma financeira na Europa deve estar definida antes do Natal

Imposto sobre operações
financeiras permitirá
a arrecadação de ¤ 10 bi

PAPA ABENÇOA “A TODOS” PELO TWITTER

Ministro francês
deAssuntosEuropeus

Osservatore Romano/Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 dez. 2012, Mundo, p. 36.




