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● O primeiro-ministro da Suécia,
Fredrik Reinfeldt, reiterou suas
preocupações sobre o supervisor
bancário na União Europeia (UE)
e disse que a Suécia não integra-
rá o acordo até que essas preocu-
pações se resolvam. “Não quere-
mos cobrir com nosso dinheiro e
com recursos dos nossos bancos
as perdas nos sistemas bancá-
rios de outros países”, afirmou,
antes da reunião de ministros que
definiu o supervisor bancário. “Se
isso não for respeitado, a Suécia
não se juntará ao mecanismo de
supervisão bancária.” Todos os
17 países da zona do euro são
obrigados a aceitar o novo regime
bancário, mas os outros 10 mem-
bros da UE, incluindo a Suécia,
podem escolher se vão integrar a
união. / DOW JONES NEWSWIRES
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UE define criação
de supervisor
bancário único
Após 14 horas de negociação, ministro de Finanças do bloco
chegaram a acordo; supervisor deve começar a operar em março

Suécia ameaça ficar
fora de novo regime
bancário da UE

Consenso. Hollande (C), Merkel (E) e premiê irlandês, Enda Kenny, comemoram pacto histórico

BRUXELAS

A Europa alcançou um acordo
que dá ao Banco Central Euro-
peu (BCE) novos poderes pa-
ra supervisionar bancos da zo-
na do euro a partir de 2014, o
primeiro passo de uma maior
integração para fortalecer a
moeda única europeia.

Após mais de 14 horas de con-
versas e meses de tortuosas ne-
gociações, ministros de Finan-
ças da União Europeia concorda-
ram em dar ao BCE autoridade
para policiar diretamente entre
100 e 200 grandes bancos da zo-
na do euro e intervir em bancos
menores no primeiro sinal de
problema.

“Este é o primeiro grande pas-
so para a união bancária”, disse o
comissário da UE, Michel Bar-
nier, à imprensa. “O BCE terá o
principal papel, não há dúvidas
sobre isso.”

Após três anos de medidas
contra a crise, acertar uma união
bancária representa um pilar de
união econômica mais forte e
marca a primeira tentativa de in-
tegrar a resposta do bloco a pro-
blemas bancários.

O novo sistema de supervisão
deve estar funcionando até 1.º de
março de 2014, após negocia-
ções com o Parlamento Euro-
peu, embora ministros tenham
aceito que isso pode ser adiado
se o BCE precisar de mais tempo
para se preparar.

Os líderes da UE saudaram o

acordo. “A Europa e a zona do
euro estão dando provas de que
são capazes de fazer frente aos
desafios que encontram”, disse
o presidente francês, François
Hollande. A chanceler alemã, An-
gela Merkel, comemorou. “A im-
portância do acordo alcançado
esta noite sobre as bases legais e
principais aspectos de um meca-

nismo de supervisão para ban-
cos não pode ser estimado. Nós
tivemos sucesso em garantir as
principais exigências da Alema-
nha.”

O primeiro-ministro do Rei-
no Unido, David Cameron, pro-
curou garantir à população britâ-
nica que os interesses do país fo-
ram preservados. Na chegada a
Bruxelas para a reunião, Came-
ron disse que o ministro da Fa-
zenda, George Osborne, que re-
presentou o Reino Unido nas dis-
cussões, fez um “excelente traba-
lho”.

Por sua vez, a Espanha espera
que o acordo abra caminho para
a definição de um fundo de resga-
te na zona do euro direcionado à
recapitalização dos bancos, dis-
se o ministro de Finanças do
país, Luis de Guindos. “As op-
ções futuras para a Espanha per-
manecem abertas, assim como
para outros países.”

Se depender da Finlândia, as
expectativas da Espanha não vão
se concretizar. O primeiro-mi-
nistro finlandês, Jyrki Katainen,
negou que o acordo abrirá cami-
nho para um fundo de resgate da
zona do euro para bancos desca-
pitalizados em países como a Es-
panha. Somente os bancos cuja
necessidade de capital tenha sur-
gido após a definição do novo sis-
tema de supervisão europeu se-
rão candidatos à recapitalização
direta do Mecanismo de Estabili-
dade Europeu, afirmou ele.

O presidente do BCE, Mario

Draghi, disse que o acordo “é um
importante passo rumo a uma
união econômica e monetária es-
tável, e rumo a uma maior inte-
gração europeia”. Ele acrescen-
tou que os governos e a Comis-
são Europeia ainda precisavam
trabalhar nos detalhes. O siste-
ma também precisa ser aprova-
do pelo Parlamento Europeu e
pelos legislativos nacionais an-
tes de entrar em vigor.

Mecanismo. O novo sistema

pretende fortalecer a fiscaliza-
ção de um setor que, sob a super-
visão de reguladores nacionais,
não conseguiu impedir os ban-
cos de acumularem tanta dívida
que colocaram em risco as finan-
ças dos Estados da zona do euro,
incluindo Irlanda e Espanha, e
até o futuro da moeda.

Esperava-se que o acordo so-
bre supervisão bancária servisse
de trampolim para os líderes eu-
ropeus discutirem medidas para
uma união bancária mais ampla,

Tais medidas incluiriam um sis-
tema unificado e, talvez, recur-
sos compartilhados para assegu-
rar que bancos falimentares fos-
sem fechados de maneira orde-
nada. Isso seria seguido, com o
tempo, por medidas para refor-
çar a união econômica e monetá-
ria, incluindo, possivelmente, a
criação de um fundo que poderia
ser usado para amparar econo-
mias de membros vulneráveis da
zona do euro. / AGÊNCIAS
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