
UEnão devia
tolerar
dinheiro
sujo

Sofia Neves em Estrasburgo

Comissária Helena Dalli

destacou que oLuanda
Leaks revelou um problema
de falta de aplicação
das regras já existentes

A Comissão Europeia CE afirmou
esta quarta feira que a União Euro
peia deveria ter tolerância zero com
dinheiro sujo e que está pronta para
a apertar as regras no que toca à fis
calização de casos debranqueamen
to de capitais Estas afirmações são a
primeira reacção da Comissão após
revelações de esquemas financeiros
da empresária angolana Isabel dos
Santos no caso LuandaLeaks

Acomissária europeia para a Igual
dade Helena Dalli que falou em
nome do executivo comunitário num

debate na sessão plenária do Parla
mento Europeu garantiu que a CE
está disposta a aplicar todas as ferra
mentas à sua disposição e reforçá las
se necessário Precisamos de adop
tar um novo plano de acção de com
bate à lavagem de dinheiro para asse
gurar ummelhor cumprimento das
regras referiu a responsável

A comissária afirmou ainda que é
necessário assegurar a integridade do
sistema financeiro europeu e subli
nhou que este não pode ser um pro
blema de apenas um país Há uma
necessidade de garantir a protecção
de privacidade e a segurança de dados
por um lado e umamaior transparên
cia nas actividades financeiras e eco

nómicas por outro reiterou
As regras mais recentes de comba

te ao branqueamento de capitais e
crimes fiscais da UE que datam de
2018 vieram reforçar as obrigações
de vigilância dos bancos consultores
fiscais auditores advogados entre
outros sobre as transacções suspeitas
dos seus clientes Estas leis comuni

tárias vieram também clarificar que
as regras se aplicamàs pessoas poli
ticamente expostas isto é indiví
duos que pelo facto de exercerem ou
terem exercido funções públicas
importantes podem representar um
risco mais elevado de corrupção
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