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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 taxa de execução orçamental de 100 % em 2018, em comparação com 96 % em 
2017;

3. Congratula-se com as atividades da EU-OSHA visando desenvolver, recolher e 
disponibilizar informações, análises e ferramentas fiáveis e relevantes sobre segurança e 
saúde no trabalho, que contribuem para a política da UE destinada a promover locais de 
trabalho saudáveis e seguros em toda a União;

4. 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 em relação ao quadro de acompanhamento do desempenho;

5. Lamenta, com base no relatório do Tribunal, que as dotações transitadas para 2019 
relativas ao título II (despesas administrativas) se tenham cifrado em 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 essas significativas 
dotações transitadas foram também comunicadas 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;

6. 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;

7. 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.


