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BREVE JUSTIFICAÇÃO 

1. Muitas das novas propostas do  Conselho dizem respeito às estruturas de direcção e de 
gestão (artigos 7 e 8), mas a principal consiste na atribuição à Agência da missão (artigo 3) 
não só de recolher e divulgar informação, mas também de analisar os dados referentes à 
segurança e à saúde no trabalho. O objectivo de definir objectivos quantificáveis para a 
Europa é efectivamente inatingível sem esta análise.  
 
2. Daí a necessidade de informações mais seguras e de dados comparativos que hoje faltam 
porque, nos diversos países, os dados sobre os acidentes e doenças são avaliados de maneira 
diferente e por instituições diferentes, mais devido às diferenças na legislação sobre 
segurança, do que a critérios epidemiológicos efectivos. Muitos casos de acidentes e ainda 
mais casos de doença não são, por isso, registados.  
 
3. Justifica-se uma avaliação positiva das políticas da União Europeia e dos Estados-
Membros, que trouxeram sensíveis melhorias (menos 13% de acidentes). Para estes resultados 
contribuiram certamente o trabalho da Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no 
Trabalho de Bilbau e da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de 
Trabalho de Dublim, que desenvolveram tarefas diferentes mas complementares.  
 
4. O número de acidentes evitáveis mantém-se porém a níveis altíssimos, o mesmo 
acontecendo com o número de vítimas mortais. Existe sobretudo um número enorme de 
doenças que têm como única ou principal causa o trabalho. É necessário identificar, não só os 
sectores produtivos onde o risco é maior (por exemplo, o da construção), como já foi feito, 
mas também os grupos sensíveis em virtude da idade (os mais jovens e os mais idosos) e das 
relações de trabalho: imigração, trabalho atípico e precário, trabalho ilegal, ou seja, 
actividades que têm em comum o facto de serem pouco qualificadas e de a representação 
sindical ser menor. Só desta maneira é possível avançar no sentido da "sensibilização e 
antecipação dos riscos" e do planeamento de "projectos de prevenção coordenados". 
 
5. Esta opção é hoje contrariada pela crescente tendência para considerar a segurança e a 
saúde principalmente como um custo e as regras e inspecções como entraves ao 
desenvolvimento produtivo e à competitividade. Há que realçar que uma organização e um 
ambiente de trabalho sãos e seguros são factores que melhoram as prestações da economia e 
das empresas (ver COM(2002)0118 de 11.03.2002:  Uma nova estratégia comunitária de 
saúde e segurança 2002-2006). Realidade confirmada por uma comparação mais ampla: a 
classificação dos Estados do mundo segundo o nível de competitividade elaborada pelo World 
Economic Forum para o ano 2004 coloca no primeiro lugar a Finlândia e entre os primeiros 
seis países quatro nações europeias (Finlândia, Suécia, Dinamarca e Noruega) que são mais 
competitivos e têm as melhores normas de segurança e de saúde no trabalho e os melhores 
sistemas de segurança social. 
 
6. Além de ser necessário reforçar a colaboração tripartida entre trabalhadores, empresas e 
governos, importa também envolver amplamente o "quarto elemento", constituído por todos 
aqueles (e são muitos) que se ocupam profissionalmente da segurança e da saúde no trabalho: 
investigadores, médicos e enfermeiros, especialistas em higiene e ergonomia, toxicólogos 
químicos, etc. De notar que a ICOH (Comissão Internacional de Saúde Ocupacional) se 
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mostra cada vez mais interessada pelos problemas éticos da relação entre trabalho e saúde e, 
na reedição do "Código ético profissional" atribui importância primordial aos trabalhadores 
enquanto pessoas e não só como elos da cadeia produtiva. Em contrapartida, é de lamentar 
que no 6º Programa-quadro de investigação e desenvolvimento da União Europeia não exista 
qualquer referência ao financiamento do estudo da relação entre trabalho, segurança e saúde, 
apesar de as novas tecnologias e os novos riscos o justificarem sobremaneira. 
 
7. As propostas organizativas apresentadas pelo Conselho respondem em parte às exigências 
aqui perspectivadas. Em conjunto com a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições 
de Vida e de Trabalho (Dublim), que realiza um original trabalho de investigação, a Agência 
de Bilbau pode melhorar as suas actividades. A organização baseia-se no modelo tripartido 
(trabalhadores, empresas, governos) que deu bons resultados a nível europeu, mas deverá ser 
alargada aos "pontos nevrálgicos", ou seja, às organizações periféricas. Cabe aqui reafirmar 
que tais estruturas, que contribuem para a recolha, a análise e a utilização das informações, 
devem ter uma base nacional, embora actualmente, na maior parte dos países, se baseiem 
apenas nos ministérios do trabalho ou noutras fontes governamentais, o que pode tornar a sua 
actividade unilateral e reduzir a sua eficácia. 
 

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório: 

Texto da Comissão1 

 

Alterações do Parlamento 

Alteração 1 
CONSIDERANDO 1 

(1) O Regulamento (CE) n.º 2062/94 do 
Conselho, de 18 de Julho de 1994, que 
institui a Agência Europeia para a Segurança 
e a Saúde no Trabalho, inclui disposições 
relativas aos objectivos, às atribuições e à 
organização da agência e, designadamente, 
do respectivo Conselho de Administração. 
Estas disposições foram alteradas após a 
adesão da Áustria, da Finlândia e da 
Suécia, visto que foi necessário acrescentar 
novos membros ao Conselho de 
Administração. 

(1) O Regulamento (CE) n.º 2062/94 do 
Conselho, de 18 de Julho de 1994, que 
institui a Agência Europeia para a Segurança 
e a Saúde no Trabalho, inclui disposições 
relativas aos objectivos, às atribuições e à 
organização da agência e, designadamente, 
do respectivo Conselho de Administração. 
Estas disposições foram alteradas após as 
recentes adesões, visto que foi necessário 
acrescentar novos membros ao Conselho de 
Administração. 

 
                                                 
1 JO C ... de 12.10.2004, p. .... 
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Alteração 2 
CONSIDERANDO 5 BIS (novo) 

 (5 bis) Para realizar os objectivos 
anteriormente enunciados, a Agência tem 
não só de coligir e divulgar informação, 
mas também de analisar essa informação, 
identificar os riscos e as boas práticas e 
promover uma acção preventiva. Neste 
contexto, importa clarificar que a Agência 
assume as funções de um "observatório dos 
riscos" e que deve analisar os riscos, 
principalmente os novos, e promover 
acções preventivas. 

 

Alteração 3 
CONSIDERANDO 6 

(6) A comunicação da Comissão relativa à 
avaliação da agência, preparada em 
conformidade com o artigo 23.º do 
Regulamento (CE) n.º 2062/94 e baseada 
numa avaliação externa efectuada em 2001, 
bem como no contributo do Conselho de 
Administração e do Comité Consultivo para 
a Segurança e a Saúde no Local de Trabalho, 
assinala a necessidade de alterar o 
Regulamento (CE) n.º 2062/94, de forma a 
manter a eficiência e a eficácia da agência e 
respectivas estruturas de gestão. 

(6) A comunicação da Comissão relativa à 
avaliação da agência, preparada em 
conformidade com o artigo 23.º do 
Regulamento (CE) n.º 2062/94 e baseada 
numa avaliação externa efectuada em 2001, 
bem como no contributo do Conselho de 
Administração e do Comité Consultivo para 
a Segurança e a Saúde no Local de Trabalho, 
assinala a necessidade de alterar o 
Regulamento (CE) n.º 2062/94, de forma a 
manter e melhorar a eficiência e a eficácia 
da agência e respectivas estruturas de gestão. 

 
 

Alteração 4 
CONSIDERANDO 13 

(13) É necessário antecipar as 
consequências práticas para a agência do 
alargamento próximo da União Europeia. 
A composição e o funcionamento do seu 
Conselho de Administração devem ser 
adaptados por forma a tomar em 
consideração a adesão dos novos Estados-
Membros. 

Suprimido 
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Alteração 5 
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA A), SUBALÍNEA I) 

Artigo 3, n° 1, alínea a) (Regulamento (CE) n° 2062/94) 

«a) Recolher, analisar e divulgar as 
informações técnicas, científicas e 
económicas nos Estados-Membros com vista 
a informar as instâncias comunitárias, os 
Estados-membros e os meios interessados; 
esta recolha destina-se a recensear as 
prioridades e os programas nacionais 
existentes e a fornecer os dados necessários 
às prioridades e aos programas da 
Comunidade; 

«a) Recolher, analisar e divulgar as 
informações técnicas, científicas e 
económicas nos Estados-Membros com vista 
a informar as instâncias comunitárias, os 
Estados-membros e os meios interessados; 
esta recolha destina-se a recensear os riscos 
e as boas práticas, bem como as prioridades 
e os programas nacionais existentes e a 
fornecer os dados necessários às prioridades 
e aos programas da Comunidade; 

 

Alteração 6 
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA A), SUBALÍNEA I) 

Artigo 3, n° 1, alínea b) (Regulamento (CE) n° 2062/94) 

b) Recolher e analisar as informações 
técnicas, científicas e económicas sobre a 
investigação relativa à segurança e à saúde 
no trabalho, bem como sobre outras 
actividades de investigação que comportem 
aspectos relacionados com a segurança e a 
saúde no trabalho, e divulgar os resultados 
da investigação e das actividades de 
investigação;» 

b) Recolher e analisar as informações 
técnicas, científicas e económicas sobre a 
investigação relativa à segurança e à saúde 
no trabalho, bem como sobre outras 
actividades de investigação que comportem 
aspectos relacionados com a segurança e a 
saúde no trabalho, e divulgar os resultados 
da investigação e das actividades de 
investigação; isto pode ser feito através de 
uma concentração de esforços em certos 
sectores considerados prioritários e em 
certos tipos de trabalhadores mais expostos 
a perigos e riscos  e menos bem 
representados pelos sindicatos, como os 
trabalhadores temporários, os 
trabalhadores imigrantes, os trabalhadores 
clandestinos, os trabalhadores 
menores/jovens, etc. 

 

Alteração 7 
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA A), SUBALÍNEA I BIS) (nova) 

Artigo 3, n° 1, alínea c) (Regulamento (CE) n° 2062/94) 

 i bis) A alínea c) passa a ter a seguinte 
redacção: 
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 "c) promover e apoiar a cooperação e o 
intercâmbio de informações e experiências  
nos Estados-Membros através da recolha 
sistemática de dados, com o apoio do 
Eurostat, no domínio da segurança e da 
saúde no trabalho, incluindo informações 
sobre os programas de formação 
profissional; promover, para esse efeito, a 
harmonização de estatísticas sobre 
acidentes e doenças relacionados com o 
trabalho a fim de corrigir as distorções da 
realidade e a ocultação de factos nos 
diferentes Estados-Membros devido às 
actuais disparidades na avaliação e análise 
dos acidentes e doenças ligados ao 
trabalho. 

 
 

Alteração 8 
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA A), SUBALÍNEA II) 

Artigo 3, n° 1, alínea h) (Regulamento (CE) n° 2062/94) 

h) Fornecer informações técnicas, científicas 
e económicas sobre os métodos e 
instrumentos destinados a realizar 
actividades de prevenção, a identificar boas 
práticas e a promover acções de prevenção, 
com especial atenção para os problemas 
específicos das pequenas e médias empresas; 

h) Fornecer informações técnicas, científicas 
e económicas sobre os métodos e 
instrumentos destinados a realizar 
actividades de prevenção, a identificar riscos 
e boas práticas e a promover acções de 
prevenção, com especial atenção para os 
problemas específicos das pequenas e 
médias empresas e promovendo soluções 
específicas para estas empresas; 

 

Alteração 9 
ARTIGO 1, PONTO 2, ALÍNEA B) 

Artigo 3, n° 2 (Regulamento (CE) n° 2062/94) 

«2. A agência colaborará o mais 
estreitamente possível com institutos, 
fundações, organismos especializados e 
programas existentes a nível comunitário, a 
fim de evitar duplicações de esforços. A 
agência deve garantir, designadamente, a 
cooperação adequada com a Fundação 
Europeia para a Melhoria das Condições de 

«2. A agência colaborará o mais 
estreitamente possível com institutos, 
fundações, organismos especializados e 
programas existentes a nível comunitário, a 
fim de evitar duplicações de esforços. A 
agência beneficiará também da cooperação 
que já existe entre a Comissão e as 
agências das Nações Unidas - a 
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Vida e de Trabalho, sem prejuízo dos seus 
próprios objectivos.» 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) - e a Comissão Internacional de 
Saúde Ocupacional a fim de se manter ao 
corrente do trabalho em curso nas 
organizações internacionais. A agência 
deve reforçar, designadamente, a sua 
cooperação com a Fundação Europeia para a 
Melhoria das Condições de Vida e de 
Trabalho, consciente de que não existe 
prejuízo dos seus próprios objectivos.» 

 

Alteração 10 
ARTIGO 1, PONTO 2 BIS (novo) 

Artigo 4, n° 2, parágrafo 1 (Regulamento (CE) n° 2062/94) 

 2 bis) O primeiro parágrafo do n° 2 do 
artigo 4° passa a ter a seguinte redacção: 

 "2. Para que a rede possa ser criada o mais 
rápida e eficientemente possível, nos seis 
meses seguintes à entrada em vigor do 
Regulamento (CE) nº 1643/95*,os 
Estados-Membros informarão a Agência 
dos principais elementos que compõem as 
suas redes nacionais de informação sobre a 
saúde e a segurança no trabalho, incluindo 
qualquer instituição que, a seu ver, possa 
contribuir para o trabalho da Agência, 
tendo em conta a necessidade de garantir a 
máxima cobertura geográfica possível do 
respectivo território. No que diz respeito 
aos pontos focais, os Estados-Membros 
garantirão o seu funcionamento em moldes 
que respeitem o princípio de uma estrutura 
tripartida, semelhante à do Conselho de 
Administração da Agência. 

 *JO L 156, 7.7.1995, p. 1. 
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PROCESSO 

Título sobre a proposta de regulamento do Conselho relativo altera o 
Regulamento (CE) n.º 2062/94 do Conselho, que institui a Agência 
Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho 

Referências COM(2004)0050 –C6-0014/2004 – 2004/0014(CNS) 
Comissão competente quanto ao fundo ENVI 
Cooperação reforçada – 
Relator de parecer Giovanni Berlinguer 
 Data de designação 26.10.2004 
Exame em comissão ##     
Data de aprovação das alterações ## 
Resultado da votação final A favor: ## 
 Contra: ## 
 Abstenções: ## 
Deputados presentes no momento da 
votação final 

## 

Suplentes presentes no momento da 
votação final 

## 

Suplentes (nº 2 do art. 178º) presentes 
no momento da votação final 

## 
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