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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Controlo Orçamental, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Exprime a sua satisfação pelo facto de o Tribunal de Contas ter declarado que as 
operações subjacentes às contas anuais da Agência relativas ao exercício de 2017 são 
legais e regulares e que a sua situação financeira em 31 de dezembro de 2017 está 
fielmente representada;

2. Apoia as atividades e a análise da Agência no domínio da saúde e da segurança no 
trabalho, que contribuem para a elaboração das políticas da UE com vista à promoção 
de locais de trabalho saudáveis e seguros em toda a União, e sublinha, para o efeito, a 
importância de assegurar a existência de recursos humanos e financeiros adequados para 
que a Agência possa desempenhar as suas funções;

3. Congratula-se com o apoio contínuo da Agência às pequenas e médias empresas e às 
microempresas, sob a forma de orientações e instrumentos práticos que lhes permitam 
cumprir a legislação em matéria de saúde e segurança no trabalho (SST); acolhe 
favoravelmente a conclusão do projeto «Locais de trabalho saudáveis para todas as 
idades», que promove condições de saúde e segurança ao longo da vida ativa;

4. Regozija-se com o facto de que a Agência lançou com sucesso o seu primeiro concurso 
eletrónico em novembro de 2018;

5. Saúda o facto de que a Agência recebeu o Prémio por Boa Administração atribuído pelo 
Provedor de Justiça Europeu na categoria «Excelência na prestação de serviços 
centrados no cidadão/cliente», na sequência do seu projeto inovador que visa facilitar a 
gestão da tradução de sítios Web multilingues, em colaboração com o Instituto da 
Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) e o Centro de Tradução dos 
Organismos da União Europeia (CdT);

6. Lamenta que as transições de dotações tenham sido elevadas para o título II (despesas 
administrativas) e o título III (despesas operacionais), com 40 % para cada título, o que 
não respeita o princípio orçamental da anualidade; observa que, no seu relatório, o TCE 
não encontrou elementos de prova de que estas transições de dotações estivessem 
relacionadas com despesas planeadas durante o processo orçamental; recorda que, em 
anos anteriores, as transições foram igualmente elevadas e insta a Agência a introduzir, 
sem demora, dotações orçamentais diferenciadas, a fim de melhor refletir o caráter 
plurianual das operações; reconhece, no entanto, que a Agência prevê a possibilidade de 
adotar o modelo das dotações diferenciadas para as suas despesas operacionais num 
futuro próximo;

7. Saúda o forte empenho da Agência relativamente à prevenção do assédio, adotando, 
para tal, uma política de proteção da dignidade pessoal e de prevenção do assédio sexual 
e psicológico; assinala que a Agência adotou o modelo de decisão sobre a denúncia de 
irregularidades em novembro de 2018;

8. Faz notar que a Agência facultou ao Parlamento Europeu os resultados de uma análise 
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preliminar do impacto do Brexit, tal como solicitado pela Comissão Europeia, e criou, 
além disso, um grupo de trabalho para o Brexit a nível interno, responsável pela 
identificação de problemas e pelo acompanhamento dos progressos das negociações 
sobre o Brexit;

9. Saúda o forte compromisso assumido pela Agência no sentido de garantir que todos os 
trabalhadores usufruam dos mesmos direitos em matéria de saúde e segurança no 
trabalho, independentemente da dimensão da empresa, do tipo de contrato ou da relação 
laboral;

10. Regista que o Tribunal de Contas recomenda que seja reforçada a independência do 
contabilista, tornando-o diretamente responsável perante o diretor (para questões 
administrativas) e o Conselho de Administração (para questões funcionais) da Agência, 
embora, segundo esta última, na prática, o contabilista preste contas diretamente ao 
diretor; reconhece que, em resposta a esta recomendação formulada pelo Tribunal de 
Contas, a Agência está atualmente a preparar uma decisão para que o Conselho de 
Administração externalize a posição de contabilista para a DG BUDG; solicita à 
Agência que reforce a independência do contabilista, tornando-o diretamente 
responsável perante o diretor e o Conselho de Administração da Agência;

11. Exorta a Agência a utilizar o novo regulamento de base como uma oportunidade para 
continuar a reforçar a independência do contabilista;

12. Destaca a importância de uma boa cooperação entre as agências que trabalham no 
domínio do emprego, dos assuntos sociais e da inclusão e, em particular, a cooperação 
entre a Agência, a Eurofound, o Cedefop e o EIGE;

13. Recomenda, com base nos dados disponíveis, que seja concedida quitação ao diretor-
executivo da Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho pela execução 
do orçamento desta última para o exercício de 2017.
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