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DOSAR
al doilea Rãzboi Mondial
devine
Rãzboiul
Civil
European ºi “anul zero” al continentului este 1946. Un alt
proiect
costisitor,
“Parlamentariul”, un centru de
peste 6.000 mp, destinat vizitatorilor, plin-ochi cu tehnologie
de ultimã orã, nu spune mai
nimic despre criza care zguduie
din temelii Europa. Parlamentul
European închiriazã sau deþine
63 de clãdiri, dublu decât acum
un deceniu, ceea ce costã,
anual, peste 2 miliarde de euro.
Un canal TV de propagandã tot
pentru acelaºi forum, care are
doar 830 de telespectatori pe zi,

costã câteva miliarde de euro pe
an!. O cheltuialã fãrã sens a
fãcut ºi ºeful agenþiei europene
pentru Mediu, care a risipit
peste 300.000 de euro pentru a
decora sediul din Copenhaga cu
plante. Sigur, aceste cheltuielile
repre-zintã o parte din cele ale
UE, care are un buget anual de
145 de miliarde de euro.

Bãncile,
susþinute
cu fondurile
de stabilitate

Christine Lagarde a cerut liderilor UE sã susþinã direct bãncile

cu probleme financiare din
cauza crizei datoriilor, prin
intermediul fondurilor de stabilitate financiarã. Lagarde a
afirmat cã zona euro este epicentrul unui potenþial risc pentru redresarea economiei mondiale - “timidã ºi fragilã”-, astfel încât este nevoie ca UE sã
foloseascã bani din fondurile
de stabilitate pentru susþinerea
directã a bãncilor vulne-rabile.
ªefa FMI aºteaptã o suplimentare semnificativã a
resurselor instituþiei financiare,
pentru a proteja þãrile de criza
datoriilor suverane din zona
euro. Fondul a obþinut deja

angajamente de 320 de miliarde de dolari din Europa ºi
Japonia, dar vrea sã atragã 400
de miliarde de dolari, inclusiv
prin contribuþia unor state
emergente mari, iar aceastã
sumã ar dubla capacitatea instituþiei de a combate criza datoriilor din zona euro. Investitorii
sunt îngrijoraþi cã recesiunea ar
putea lovi ºi mai puternic Italia
ºi Spania, astfel încât acestea sã
fie nevoite sã cearã ajutoare
internaþionale aºa cum au fãcut
Grecia, Irlanda ºi Portugalia.
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