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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 2018 são 
legais e regulares e que a sua situação financeira em 31 de dezembro de 2018 está 
fielmente representada;

2. Louva a elevadíssima taxa de execução do ambicioso programa de trabalho anual da 
Agência de 93 %, acima do objetivo estabelecido, que resultou numa taxa de execução 
orçamental de 100 % em 2018, em comparação com 96 % em 2017; congratula-se com 
o elevado grau de satisfação geral com o trabalho da Agência de todos os grupos de 
interessados (aproximadamente 90 %), de acordo com uma sondagem independente 
realizada em 2018;

3. Apoia as atividades da Agência visando desenvolver, recolher e disponibilizar 
informações, análises e ferramentas fiáveis e relevantes sobre segurança e saúde no 
trabalho, que contribuem para a política da União destinada a promover locais de 
trabalho saudáveis e seguros em toda a União; salienta, para este efeito, a importância 
de assegurar recursos humanos e financeiros suficientes para que a Agência possa 
desempenhar plenamente as suas funções, assegurando, ao mesmo tempo, a primazia 
das agências sobre os contratantes privados;

4. Sublinha 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 EU-OSHA, a Eurofound, o Cedefop e o EIGE; congratula-se com o facto de, em 
2018, a EU-OSHA, juntamente com as outras agências da UE sob a alçada da DG 
EMPREGO, ter iniciado uma análise sobre a forma como as sinergias poderiam ser 
mais exploradas no âmbito do quadro existente, especialmente dentro e fora do quadro 
da rede de desenvolvimento do desempenho das agências da UE, o que permitirá a 
criação de sinergias e um intercâmbio de ideias e de melhores práticas, com o objetivo 
de alcançar uma governação mais equilibrada, uma maior eficiência, custos reduzidos e 
uma maior coerência entre estes aspetos; regozija-se, neste contexto, com os esforços da 
EU-OSHA na exploração de contratos públicos conjuntos e contratos-quadro para uma 
melhor partilha de tarefas entre as agências; sublinha a necessidade de melhorar a 
cooperação entre as agências e as instituições da União, evitando a externalização de 
serviços que podem ser prestados pelas agências;

5. Observa que a Agência tem desempenhado um papel importante na aplicação dos 
princípios consagrados no Pilar Europeu dos Direitos Sociais e congratula-se com o 
forte empenho da EU-OSHA em garantir que todos os trabalhadores gozem dos 
mesmos direitos em matéria de saúde e segurança no trabalho, independentemente da 
dimensão da empresa, do tipo de contrato ou da relação de trabalho;

6. Reconhece os contributos da Agência para a luta contra o cancro de origem profissional 
e para a realização da maior campanha de segurança e saúde no trabalho a nível mundial 
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e congratula-se com o êxito inicial da campanha «Locais de Trabalho Saudáveis – gerir 
as substâncias perigosas» lançada em 2018 e já em curso em mais de 30 países;

7. Congratula-se com o trabalho da EU-OSHA sobre o projeto «Reabilitação e regresso ao 
trabalho após o cancro», concluído em 2018, cujo objetivo consistiu em formular 
recomendações para abordar as dificuldades com que se deparam os sobreviventes de 
cancro quando regressam ao trabalho, após a conclusão do respetivo tratamento, e os 
desafios em matéria de saúde e de segurança no trabalho que os seus empregadores 
possam vir a enfrentar;

8. Reconhece os contributos da Agência nas reuniões de consulta sobre a revisão das 
diretivas relativas aos agentes cancerígenos e mutagénicos e o facto de a Agência ser 
membro do Grupo Consultivo criado pela Comissão com vista à criação de uma 
Autoridade Europeia do Trabalho;

9. Lamenta, com base no relatório do Tribunal, que as dotações transitadas para 2019 
relativas ao título II (despesas administrativas) se tenham se tenham ficado pelos 35 % 
(2017: 40 %) e, no caso do título III (despesas operacionais), tenham atingido 46 % 
(2017: 40 %), o que contraria o princípio orçamental da anualidade; recorda que esse 
montante importante transitado foi também comunicado relativamente aos exercícios de 
2016 e 2017, pelo que insta a Agência a analisar as razões subjacentes e a melhorar o 
planeamento orçamental em conformidade; toma nota da resposta da Agência, que 
especifica a possibilidade de acrescentar e justificar uma lista de possíveis aquisições 
adicionais na área das TI, no tocante às transições do título II, e aponta para a natureza 
prevista das dotações transitadas referentes ao título III, que dizem respeito a projetos 
de investigação em grande escala, de duração superior a um ano, a fim de obter um 
impacto mais significativo para os recursos em causa;

10. Observa que, no que diz respeito à contratação pública eletrónica, até ao final de 2017 a 
Agência não tinha introduzido nenhuma das ferramentas informáticas desenvolvidas 
pela Comissão; observa, no entanto, que as ações corretivas ainda estão em curso;

11. Manifesta a sua satisfação pelo facto de, das quatro recomendações importantes feitas 
na sequência do relatório de auditoria do SAI sobre as campanhas «Locais de Trabalho 
Seguros e Saudáveis» e «Apoio Informático na EU-OSHA», três terem sido executadas 
e posteriormente consideradas encerradas pelo SAI, ao passo que a quarta 
recomendação seria executada em 2019;

12. Manifesta a sua satisfação pelo facto de a Agência ter adotado um novo quadro de 
indicadores de desempenho em 2018, de forma a ter em conta a observação do 
Parlamento sobre a necessidade de tornar as informações de desempenho acessíveis e 
compreensíveis para as partes interessadas e para o público em geral; aguarda com 
interesse o primeiro relatório sobre os novos indicadores, que estará disponível no 
Relatório Anual de Atividades da Agência de 2019; faz notar que, em consequência, a 
Agência tem vindo a produzir e a publicar infografias de fácil leitura sobre os resultados 
dos seus principais indicadores de desempenho;

13. Realça que a transparência e a sensibilização dos cidadãos para a existência das 
agências são fundamentais para a sua responsabilização democrática; defende que a 
utilidade e a facilidade de utilização dos recursos e dos dados das agências se revestem 
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da maior importância; solicita, por conseguinte, uma avaliação da forma como os dados 
e os recursos são apresentados e disponibilizados, bem como a perceção dos cidadãos 
quanto à respetiva facilidade de identificação, reconhecimento e utilização; recorda que 
os Estados-Membros podem sensibilizar o público a este respeito, desenvolvendo um 
plano geral chegar a mais cidadãos da União;

14. Manifesta a sua satisfação com a política de tolerância zero da Agência no atinente ao 
assédio e à discriminação e/ou à violência no local de trabalho e com as suas medidas 
de promoção da política e dos procedimentos de luta contra o assédio no local de 
trabalho, que condenam comportamentos inadequados;

15. Apoia as políticas da Agência para assegurar medidas rentáveis e respeitadoras do 
ambiente para reduzir a sua pegada de carbono no local de trabalho através dos seus 
procedimentos de contratação pública e da implementação do teletrabalho, assim como 
da sensibilização para a cultura eletrónica e o respetivo desenvolvimento;

16. 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 da Agência para o exercício de 2018.
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