
A União Europeia (UE) está ava-
liando se um fundo de resgate de
50 bilhões de euros (US$ 68 bi-
lhões) pode ser transformado em
um banco de respaldo para esta-
dos membros de fora do bloco da
moeda única, disseram dois fun-
cionários da UE.

O fundo da UE tem atualmente
cerca de 40 bilhões de euros dispo-
níveis após ter sido usado para aju-
dar a Letônia, a Hungria e a Romê-
nia,disseramosfuncionários.ACo-
missão Europeia(CE), órgão execu-
tivo da UE, quer agora rever o fun-
do e adicionar uma ferramenta de

ajudaabancosquepoderiaserapro-
veitada por países que não usam o
euro como moeda cujos bancos fa-
lharem nos testes continentais de
estresse do ano que vem, disseram
eles sob condição de anonimato.

A CE com sede em Bruxelas
quer um recurso que possa operar
junto com o Mecanismo Europeu-
de Estabilidade Financeira (ESM)
de 500 bilhões de euros da zona do
euro,demodo que toda aUnião Eu-
ropeia, formada por 28 países, este-
ja preparada para os resultados dos
testes deestresse em2014. O objeti-
vo é chegar a um acordo até o final

deste ano para que a ferramenta
possa estar pronta em meados do
próximo ano, quando a CE tam-
bém espera ter concluído as nego-
ciações a respeito de quando a bar-
reira poderá fornecer ajuda direta
aos bancos da zona do euro.

“A Comissão propôs que o Me-
canismo inclua um instrumento
de recapitalização bancária pela
mesma razão de que existe para os
países da área do euro : proporcio-
nar um respaldo público confiável
em nível europeu, capaz de dar
tranquilidade a supervisores e par-
ticipantes do mercado de que a es-

tabilidade financeira será garanti-
da”, disse Simon O’Connor, porta-
voz da comissão, por e-mail.

“Isto é particularmente impor-
tante tendo em vista a próxima re-
visão de qualidade dos ativos e os
testes de estresse, que precisam re-
forçar a confiança na solidez do se-
tor financeiro na Europa”, disse.

O Banco Central Europeu (BCE)
conduzirá orientações para os ba-
lanços de grandes bancos em toda a
zona do euro, já que se prepara para
assumir novas funções de supervi-
são no segundo semestre de 2014.
Além disso, todos os bancos da UE
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UE estuda fundo de
US$ 68 bi para ajudar
países fora do euro

▲

O fundo da União
Europeia tem
disponível atualmente
cerca de 40 bilhões
de euros disponíveis
após ter sido usado
para socorrer
a Letônia, a Hungria
e a Romênia

Objetivo é se prevenir para o teste de estresse
dos bancos dos 28 países do bloco em 2014.
O sistema operaria junto com o Mecanismo
de Estabilidade Financeira,
de até 500 bilhões de euros,
que funciona para a Eurozona
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Berlusconi é pivô de nova crise na Itália
Opresidente da Itália, Giorgio Napolitano, cancelou ontem sua participação em

umaconferência depois que apoiadores de Silvio Berlusconi ameaçaram

deixar o Parlamento. Na noite de quarta-feira, aliados de Berlusconi

ameaçaram novamente derrubar o governo caso uma comissão especial

do Senado, que se reúne em 4 de outubro, casse o mandato do ex-premiê,

sócio da ampla coalizão do primeiro-ministroEnrico Letta. Reuters

AlessiaPierdomenico/Bloomberg

O presidente da Comissão
Europeia (CE), José Manuel
Barroso, disse que a economia
da zona do euro está se
recuperando, apesar do
desemprego recorde, e que
o euro está se fortalecendo.
O “cenário apocalíptico
em relação ao euro” não
se concretizou e a moeda
comum está se fortalecendo
depois que a região emergiu
de sua mais longa recessão
neste ano, disse Barroso
em uma entrevista à
Bloomberg Television.
A comissão está “perseguindo
uma agenda comercial
muito ofensiva” para
ajudar a impulsionar as
exportações, disse ele.

“O euro vai ser visto
como uma moeda forte,
confiável e estável e a
economia europeia é estável
o suficiente para superar
essa crise”, disse Barroso,
ontem na Bloomberg, em
Nova York. “Há agora uma
perspectiva muito melhor.
A recuperação está mostrando
seus primeiros sinais, mas
ainda há um longo caminho
a percorrer para dizer que
a crise ficou para trás”.

“A crise ainda não acabou”,
disse Barroso. “Estamos,
sim, tecnicamente fora da
recessão, mas ainda estamos
com níveis muito elevados
de desemprego”.

Barroso disse também que
o Reino Unido permanecerá
na União Europeia. “Um
referendo também é sempre
um risco”, disse ele sobre
o Reino Unido. “Se houver
um referendo, temos que
enfrentá-lo a sério”.

Ele não quis dizer se poderia
tentar conseguir ou exercer
um terceiro mandato. “Eu não
vou falar sobre mim”, disse ele.
“Mas, sinceramente, eu acredito
que dois mandatos já é muito”.

Jeff Kearns, BloombergNews

enfrentarão uma nova rodada de
testes de estresse realizados pelo
BCE,porreguladorasnacionaisepe-
la Autoridade Bancária Europeia.

Se todos os respaldos propos-
tos se confirmarem, a UE teria até
400 bilhões de euros disponíveis
para lidar com quaisquer proble-
mas bancários que aparecerem,
disse um dos funcionários. Isso in-
cluiria 60 bilhões de euros em pos-
sível ajuda bancária direta do
ESM, e mais 280 bilhões de euros
em capacidade para programas de
assistência bancária como o que a
Espanha recebeu no ano passado.

A Alemanha e o Reino Uni-
do lideram a oposição à pro-
posta, alegando que ela pode-
ria aliviar a pressão sobre os
países para limparem seus se-
tores bancários sem ajuda, dis-
seram os funcionários. O gru-
po dos que a defendem, in-
cluindo França, Espanha e Itá-
lia, diz que a UE precisa mos-
trar aos investidores que se
preparou para lidar com quais-
quer problemas que surgirem
após as orientações aos ban-
cos do ano que vem. Rebecca

Christie, Bloomberg News

Lionel Messi, uma das maiores es-
trelas do futebol, enriqueceu dri-
blando rivais no campo — e impos-
tos fora dele. Como membro da
realeza do esporte, ele ganha apro-
ximadamente US$ 41 milhões por
ano, metade de patrocinadores, o
que atraiu a atenção das autorida-
des fiscais espanholas.

O craque, de 26 anos, recebeu
quatrovezesotítulodemelhorjoga-
dor do mundo. Ele e seu pai devem
apresentar-se hoje perante um tri-
bunal de Barcelona pela acusação
de sonegação de 4,2 milhões de eu-
ros (US$ 5,7 milhões) em impostos
sobrepagamentosrecebidosdaAdi-
das, da PepsiCo, da Procter Gamble
e de outras companhias. Segundo
documentos do tribunal, os Messi
desviaram 10 milhões de euros pa-
ra paraísos fiscais do Belize e do
Uruguai entre 2007 e 2009.

O governo levará o caso adian-
te mesmo depois que os Messi pa-
garam 5 milhões de euros — a so-
ma sonegada mais juros, segundo
os promotores — em 15 de agosto.
A audiência de hoje determinará
se devem ser acusados pelo crime
de sonegação fiscal. Caso sejam
responsabilizados e condenados,
eles poderiam receber multa de
até 21 milhões de euros e pena de
prisão de um ano.

O caso contra Messi, que possui
duplacidadania—argentinaeespa-
nhola —, faz parte de uma campa-
nha agressiva da Espanha, do Rei-
noUnidoedeoutrospaísesdeficitá-
rios para combater a sonegação de
impostos na indústria futebolística
europeia, de 19,4 bilhões de euros.
Após décadas mimando o esporte
maispopular — e politicamente in-
fluente — da Europa, as autorida-
des estão perseguindo os jogadores
e times que juntos devem bilhões
de euros em impostos não pagos.

A União Europeia estima que
anualmente se perca um trilhão de
euros por todos os tipos de sonega-
ção de impostos, como transferên-
cias para paraísos fiscais. Atletas
profissionais, como Messi, empre-
gam as mesmas estratégias para
proteger suas fortunas e recorrem
àmesma rede de gerentes de recur-
sos e assessores de outras elites glo-
bais. Bloomberg News

Messi pode ser
punido por tentar
driblar impostos

LluisGene/AFP

CraqueseráouvidohojenumtribunaldeBarcelonasobresonegação

fiscaleestásujeitoamultade¤21milhõeseumanodeprisão

RalphOrlowski/Bloomberg

COALIZÃO AMEAÇADA

Eurozona se
recupera “apesar
do desemprego”

LionelMessi:desviode10milhõesdeeurosparaparaísosfiscais
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Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27, 28 e 29 set. 2013, Mundo, p. 26-27.
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