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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a estratégia comunitária para a saúde e a segurança no trabalho 2007-2012
(2007/2146 (INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão (COM(2007)0062) sobre "Melhorar a 
qualidade e a produtividade do trabalho: estratégia comunitária para a saúde e a segurança 
no trabalho 2007-2012" e os documentos de trabalho dos serviços da Comissão que a 
acompanham (SEC(2007)0214), (SEC(2007)0215), (SEC(2007)0216),

– Tendo em conta o Tratado CE e, nomeadamente, os seus artigos 2º, 136º, 137º, 138º, 139º, 
140º, 143º e 152º,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia1 e, nomeadamente,
os seus artigos 27º, 31º e 32º,

– Tendo em conta as convenções e recomendações da OIT no domínio da saúde e da 
segurança no local de trabalho,

– Tendo em conta a Directiva 89/391/CEE do Conselho, de 12 de Junho de 1989, relativa à 
aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde dos 
trabalhadores no trabalho (directiva-quadro)2 e as suas directivas especiais,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 8-9 de Março de 2007,

– Tendo em conta a sua resolução, de 23 de Outubro de 2002, sobre a estratégia comunitária 
para a saúde e a segurança no trabalho 2002-20063,

– Tendo em conta a sua resolução, de 24 de Fevereiro de 2005, sobre a promoção da saúde e 
da segurança no local de trabalho4,

– Tendo em conta a sua resolução, de 6 de Julho de 2006, sobre a protecção dos 
trabalhadores europeus do sector da saúde contra infecções transmitidas por via sanguínea 
na sequência de ferimentos com seringas5,

– Tendo em conta a sua resolução, de 26 de Abril de 2007, sobre simplificação e 
racionalização dos relatórios relativos à aplicação prática das directivas referentes à 
protecção da saúde e da segurança no trabalho6,

– Tendo em conta a sua resolução, de 23 de Maio de 2007, sobre promover um trabalho 
  

1 JO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
2 JO L 183 de 29.6.1989, p. 1.
3 JO C 300 de 11.12.2003, p. 165.
4 JO C 304 de 1.12.2005, p. 278.
5 JO C 303 E de 13.12.2006, p. 654.
6 JO L 165 de 27.6.2006, p. 21.
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digno para todos1,

– tendo em conta a sua resolução de .... Novembro de 2007 sobre dados estatísticos 
comunitários em matéria de saúde pública e de saúde e segurança no trabalho2,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e os 
pareceres da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da 
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão dos Direitos da 
Mulher e da Igualdade dos Géneros (A6-0000/2007),

A. Considerando que existe uma correlação positiva entre a qualidade das normas em matéria 
de saúde e segurança no local de trabalho e o desempenho financeiro em termos do 
desempenho global, do absentismo, das taxas de rotação do pessoal, da motivação dos 
trabalhadores, da melhoria da imagem da empresa e da produtividade,

B. Considerando que as economias mais competitivas têm os melhores registos em matéria 
de saúde e segurança no trabalho (SST) e que elevados níveis de protecção da saúde e da 
segurança têm um efeito positivo nas finanças públicas em termos de poupança com a 
segurança social e maior produtividade,

C. Considerando que é necessária mais investigação sobre os efeitos a longo prazo de 
algumas actividades laborais sobre a saúde, a fim de proteger melhor os trabalhadores, já 
que algumas doenças só aparecem vários anos depois da prática da actividade que as 
provocou,

D. Considerando que os períodos de descanso são da máxima importância para um elevado 
nível de protecção da saúde e da segurança dos trabalhadores,

E. Considerando que, segundo os cálculos da OIT, morrem anualmente cerca de 130 000 
pessoas em consequência de acidentes de trabalho ou doenças associadas ao trabalho,

1. Congratula-se com a meta ambiciosa estabelecida pela Comissão de uma redução de 25% 
dos acidentes no local de trabalho, mas está extremamente preocupado com a falta de 
acções bem orientadas juntamente com um calendário e compromissos financeiros que 
possam ser posteriormente medidos e avaliados; na ausência destes últimos, insta a 
Comissão a se comprometer a comunicar ao Parlamento Europeu, a meio do período da 
estratégia, quais os progressos registados;

2. Considera excelente o facto de a Comissão concentrar vigorosamente a sua acção na ajuda 
às PME, a fim de que estas cumpram as suas obrigações em matéria de saúde e segurança
e apoia plenamente essa abordagem;

3. Lamenta que a Comunicação não estabeleça metas para a redução de doenças 
  

1  Textos aprovados, P6_TA(2007)0206.
2 …
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profissionais, mas compreende a dificuldade de medir tais doenças; exorta, por isso, a 
Comissão a que continue a desenvolver os instrumentos estatísticos necessários, tome as 
medidas necessárias e garanta que será efectuada a investigação necessária para assegurar 
que as doenças profissionais e, em especial, o cancro, serão correctamente identificadas, 
reconhecidas e tratadas;

4. Sublinha que é vital a reabilitação e a reinserção dos trabalhadores depois de uma doença 
e aplaude o facto de as estratégias nacionais incidirem particularmente na questão da
reabilitação e da reinserção;

5. Manifesta uma profunda preocupação relativamente à taxa excessivamente elevada de 
acidentes entre os trabalhadores temporários e a curto prazo, taxa essa que, em alguns 
Estados-Membros, é pelo menos o dobro da dos trabalhadores permanentes; salienta que a 
Directiva 91/383/CEE do Conselho, de 25 de Junho de 1991, que completa a aplicação de 
medidas tendentes a promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores que 
têm uma relação de trabalho a termo ou uma relação de trabalho temporário, dispõe como
regra geral que os trabalhadores temporários têm os mesmos direitos em matéria de saúde 
ocupacional que os outros trabalhadores, mas que essa directiva não estabelece 
mecanismos específicos que levem a que esse princípio funcione na prática; insta a 
Comissão a corrigir urgentemente estas deficiências;

6. Considera que é da máxima importância assegurar uma melhor aplicação dos instrumentos 
jurídicos existentes em matéria de SST e insta, por conseguinte, a Comissão e os 
Estados-Membros a fazerem uso de todos os meios disponíveis para o conseguirem;
entende que as medidas a considerar devem incluir as seguintes:

a) requisitos mínimos para a qualidade dos serviços preventivos e da inspecção do 
trabalho,

b) sanções mais duras,
c) melhores avaliações da aplicação da legislação, 
d) intercâmbio das melhores práticas, 
e) reforço da cultura da prevenção, 
f) maior participação dos trabalhadores no local de trabalho;

7. Considera que as inspecções do trabalho são parte essencial da aplicação da legislação 
relativa à saúde e à segurança e preocupa-o a intenção da Comissão de reduzir o número 
de membros do Comité dos altos responsáveis de inspecção do trabalho CSLIC; insta, por 
isso, a Comissão a:

a) dotar o SLIC dos recursos necessários para garantir o desempenho eficaz das suas 
funções,

b) continuar a desenvolver sistemas de partilha de conhecimentos que assegurem que 
serão dadas respostas eficazes a pedidos de informações e de cooperação,

c) dar início à investigação relativa à avaliação da eficiência e do impacto das 
actividades de inspecção, tal como proposto pelo SLIC,

d) apresentar modos e meios de avaliar sistemas nacionais de inspecção, 
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nomeadamente através do estabelecimento de painéis de avaliação,

e insta os Estados-Membros a que:

e) dotem as suas inspecções nacionais de pessoal e de recursos financeiros adequados,
f) aumentem a densidade dos inspectores do trabalho, de modo a assegurar, no 

mínimo, um rácio de 1 para 10 000 trabalhadores, em sintonia com as 
recomendações da OIT,

g) aumentem a qualidade dos inspectores do trabalho por meio da oferta de uma 
formação mais multidisciplinar em áreas como a psicologia, a ergonomia, a higiene 
e a toxicologia,

h) concentrem as inspecções em áreas, sectores e empreendimentos prioritários em que 
haja níveis elevados de grupos vulneráveis, tais como trabalhadores migrantes, 
trabalhadores temporários e trabalhadores jovens e idosos;

8. Reconhece que nunca é de mais afirmar a importância da prevenção e apela à Comissão 
para que aplique na estratégia as seguintes medidas:

a) garantir que os empregadores estabeleçam medidas para a existência de rigorosos 
serviços preventivos em todos os locais de trabalho,

b) incentivar a total multidisciplinaridade dos serviços de prevenção e que estes
reflictam a hierarquia de medidas prevista na Directiva-Quadro 89/391/CEE,

c) sublinhar que a avaliação do risco deverá ser um processo ininterrupto e não uma 
obrigação pontual, com total participação do trabalhador,

d) garantir que, na medida do possível, as actividades preventivas sejam levadas à 
prática na empresa,

e) garantir que a vigilância da saúde ande a par da prevenção;

9. Felicita a Comissão pelas propostas em matéria de educação e formação que incluiu na 
sua Comunicação, considerando que esse é um factor fundamental no desenvolvimento de 
uma cultura da prevenção e que, para além disso, este deveria ser um processo contínuo e 
permanente;

10. Convida os Estados-Membros a avaliar a adopção de incentivos financeiros para 
promover a saúde e segurança no local de trabalho, nomeadamente reduções dos impostos 
ou preferência em concursos para empresas seguras e com certificação no domínio da 
saúde e segurança, introdução de um sistema "bonus-malus" em apólices de seguros e 
contribuições para a segurança social, e incentivos financeiros para a substituição de 
equipamento obsoleto e sem condições de segurança;

11. Insta a Comissão a dar início a uma revisão da Directiva 92/85/CEE do Conselho relativa 
à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde 
das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho;
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12. Congratula-se com o facto de se exigir aos Estados-Membros que elaborem estratégias 
nacionais; sublinha que essas estratégias devem abranger o mesmo período de tempo e 
começar no mesmo ano, de modo a facilitar a comparação tanto das estratégias nacionais 
como dos respectivos resultados, para além de deverem também fixar objectivos claros e 
mensuráveis e incidir especialmente nas PME e em grupos vulneráveis tais como os 
trabalhadores migrantes, os trabalhadores jovens e idosos, as mulheres, os trabalhadores 
temporários e os trabalhadores portadores de deficiências;

13. Solicita tanto à Comissão como aos Estados-Membros que apliquem integralmente a 
directiva-quadro e as disposições actualmente existentes em matéria de saúde e segurança 
a todos os trabalhadores, incluindo aqueles que são frequentemente ignorados, como os 
trabalhadores agrícolas, os trabalhadores domésticos e no domicílio, e que ponderem todas 
as opções disponíveis para alargar as disposições comunitárias em matéria de saúde e 
segurança aos trabalhadores independentes e aos militares, quando tal se justifique;

14. Considera que a obrigação que incumbe a um empregador em matéria de segurança não 
deve dizer apenas respeito àqueles a quem o empregador se encontra juridicamente 
vinculado por um contrato de trabalho, mas também às relações de subcontratação e que, 
para este efeito, os Estados-Membros deverão considerar a possibilidade de limitar o 
número de cadeias na sequência da subcontratação e cometer ao contratante principal a 
responsabilidade conjunta pelas obrigações dos subcontratantes relativamente aos 
respectivos trabalhadores;

15. Aguarda o resultado da segunda fase da consulta dos parceiros sociais sobre doenças
músculo-esqueléticas (MSD) e considera que a opção preferida deveria ser uma directiva, 
dada a ocorrência crescente de doenças músculo-esqueléticas e o facto de a actual 
legislação ser claramente inadequada, uma vez que não trata de todas as situações laborais 
nem cobre todos os riscos relativos a doenças músculo-esqueléticas ligadas ao trabalho;

16. Aguarda o resultado da segunda fase da consulta dos parceiros sociais sobre a revisão da 
directiva de 2004 relativa aos agentes cancerígenos e considera que a opção preferida 
deveria ser alterar essa directiva de modo a incluir agentes mutagénicos e substâncias 
tóxicas para a reprodução e propor uma revisão dos valores-limite vinculativos de 
exposição profissional (BOELV) para os agentes cancerígenos enumerados na directiva e 
fixar novos valores-limite vinculativos de exposição profissional para alguns agentes
cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução que ainda não estejam incluídos na 
directiva, sendo prioritária a sílica cristalina;

17. Congratula-se com a recente celebração do acordo-quadro entre os parceiros sociais 
relativo a assédio e violência no local de trabalho; lamenta, porém, que o acordo não 
abranja explicitamente a questão da violência de terceiros; insta, por isso, os parceiros 
sociais a celebrarem um acordo interprofissional sobre esta questão, e a Comissão a 
apresentar propostas, caso não se consiga esse acordo;

18. Sublinha a importância de um diálogo contínuo entre todas as partes interessadas, 
incluindo as autoridades públicas, os empregadores, os trabalhadores, os seus 
representantes e a sociedade civil, como instrumento fundamental para a elaboração 
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efectiva de normas de alto nível em matéria de saúde e segurança; este diálogo deverá 
conduzir a um melhor conhecimento dos riscos reais para a saúde e a segurança dos 
trabalhadores a nível das empresas e a nível sectorial e a um intercâmbio de boas práticas;

19. Considera que a representação dos trabalhadores é fulcral para qualquer política em 
matéria de saúde e segurança no local de trabalho; considera que não se pode menosprezar 
a correlação positiva entre a existência de representantes no domínio da saúde e da 
segurança no local de trabalho e a melhoria do desempenho e insta a Comissão e os 
Estados-Membros a promoverem a abordagem participativa e a assegurarem que o maior 
número possível de trabalhadores tenha acesso a representantes no domínio da saúde e da 
segurança;

20. Considera que o número excessivo de horas de trabalho é um factor fundamental do 
aumento dos níveis de acidentes e doenças no trabalho e solicita que se estabeleça um 
equilíbrio adequado entre a vida profissional e a vida familiar;

21. Considera que é vital identificar e acompanhar riscos novos e emergentes – por exemplo, 
riscos associados às nanotecnologias e riscos psicossociais; felicita, por isso, o 
observatório do risco da Agência de Bilbao pelo seu trabalho e aguarda que a Comissão dê 
seguimento às suas conclusões e apresente as propostas necessárias, à medida que forem 
identificados, e quando forem identificados, novos riscos;

22. Recomenda à Agência de Bilbao que investigue especificamente os problemas e riscos 
particulares que se colocam a trabalhadores temporários e eventuais, bem como aos que 
pertencem a empresas subcontratadas, a fim de contribuir para a luta da Comissão e dos 
Estados-Membros contra os riscos enfrentados e a fim de aplicar devidamente a legislação 
existente relativa a esses grupos;

23. É da opinião de que, num ambiente global, é necessário colaborar com organizações 
internacionais (OMC, OMS, OIT) e assegurar que as convenções e os acordos 
internacionais em matéria de SST sejam adoptados e aplicados por todas as partes; 
considera que este é um factor importante para manter a competitividade da UE e para 
evitar que empresas da União sejam transferidas para fora do território da UE na tentativa 
de encontrarem um ambiente jurídico mais permissivo em matéria de saúde e segurança; 
considera, para além disso, que esta é uma questão de protecção dos direitos humanos e, 
como tal, deverá ser abordada aquando da negociação com países terceiros;

24. Insta, por isso, os Estados-Membros a respeitar as disposições internacionais em matéria 
de saúde e segurança e, especificamente, a ratificar a Convenção C-187 da OIT e a aplicar 
a recomendação R-197;

25. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Comunicação da Comissão sobre uma Estratégia Comunitária para a saúde e a 
segurança no trabalho 2007-2012

A Comunicação da Comissão é de saudar e merece o nosso aplauso, por concentrar a sua 
atenção em especial sobre a questão dos acidentes de trabalho (estabelecendo um objectivo de 
redução de 25% em toda a UE) e pelo seu empenho em apoiar as PME na aplicação do quadro 
regulamentar existente. Também é muito positivo ver a ênfase que coloca na educação e na 
formação profissional, na utilização de incentivos financeiros e na proposta de estratégias
nacionais. No entanto, a relatora considera que a Comunicação peca, infelizmente, por não 
colocar o enfoque na questão das doenças profissionais e dos cancros que são muitíssimo 
mais graves e mais prevalentes do que os acidentes e têm custos mais elevados para a saúde 
dos trabalhadores, as empresas, a produtividade e a sociedade como um todo. A relatora
também está decepcionada com a falta de verdadeiros pormenores acerca da forma como se 
pretende concretizar os objectivos e as intenções expostos na comunicação. O que é 
necessário são planos de acção pormenorizados, com compromissos financeiros e de 
calendarização, com base nos quais seja possível medir e acompanhar os progressos 
realizados. Se bem que devam ser poucos os que discordam das boas intenções expressas na 
Comunicação, essas intenções revelar-se-ão desprovidas de significado se não se traduzirem 
na tomada de verdadeiras medidas.

Execução e aplicação efectiva

Não é de mais sublinhar a incapacidade de execução e aplicação efectiva e a necessidade de 
proceder a grandes melhorias, embora a relatora esteja convencida de que isso não deverá 
excluir novas iniciativas, em especial no que respeita a riscos novos e emergentes. O que é 
necessário é a combinação correcta de inspecções do trabalho mais rigorosas e melhores, 
prevenção eficaz, incentivos e sanções adequados, juntamente com a partilha de melhores 
práticas e a participação crescente dos trabalhadores.

Grupos e empresas de alto risco

Um dado estatístico preocupante é que os casos de acidentes de trabalho e doenças 
relacionadas com o trabalho não apresentam uma repartição equitativa entre todos os 
trabalhadores. Grupos de trabalhadores como os trabalhadores migrantes, os trabalhadores 
temporários, as mulheres, os trabalhadores jovens e mais idosos apresentam, todos eles, taxas 
de acidentes de trabalho e de doenças profissionais muito superiores à média da UE.

De modo semelhante, empresas como as PME, as micro-empresas e sectores como a 
construção civil, as pescas e os transportes também apresentam taxas muito mais elevadas, o 
mesmo acontecendo com determinados Estados-Membros. Na opinião da relatora, estas áreas 
problemáticas facilmente identificáveis deveriam ser objecto de tratamento prioritário.

O problema é especialmente grave para certos grupos de trabalhadores vulneráveis, tal como 
foi referido no parágrafo anterior. Esses grupos têm, por vezes, formas de trabalho atípicas, 
como o teletrabalho, trabalham com contratos a prazo ou confrontam-se com riscos acrescidos 
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devido à indefinição das responsabilidades inerentes à externalização e à subcontratação. A 
maior parte desses grupos situa-se habitualmente no extremo inferior da tabela de 
rendimentos e encontra-se numa situação de maior risco devido à falta de formação e à falta 
de conhecimentos acerca dos seus direitos e dos riscos que o seu trabalho implica.

Os Estados-Membros deverão ter plenamente em conta, nas suas estratégias nacionais, os 
grupos e sectores de alto risco e concentrar a sua atenção nos problemas respeitantes a 
contratos de trabalho atípicos.

Acresce que, como muitos grupos de alto risco não se encontram actualmente abrangidos pela 
directiva-quadro sobre saúde e segurança no trabalho, a relatora considera que essa directiva 
deverá abranger o maior número possível de trabalhadores e que o princípio segundo o qual 
todos os trabalhadores deverão ter os mesmos direitos em matéria de saúde e segurança no 
trabalho deverá ser devidamente aplicado.

Há também uma forte obrigação de proteger as mulheres grávidas e é tempo de se proceder a 
uma revisão da directiva relativa às trabalhadoras grávidas.

Novas iniciativas

Neste domínio estão em curso duas consultas da Comissão com os parceiros sociais relativas 
a doenças músculo-esqueléticas e a agentes cancerígenos. A relatora considera que, em ambas 
as áreas, falta o quadro regulamentar e é, por isso, de opinião que é necessário tomar medidas 
em sintonia com a linha de acção preferida da Comissão, tal como expressa nos seus 
documentos de consulta de segunda fase dirigidos aos parceiros sociais.

Perspectivas internacionais

Os benefícios da cooperação internacional são, sem dúvida, de grande importância e são 
vantajosos no que respeita ao facto de os Estados-Membros da UE melhorarem os seus 
próprios níveis de saúde e de segurança no trabalho, e a fim de assegurar que os nossos 
parceiros comerciais e os nossos vizinhos não procurem colocar-se numa posição de 
vantagem a curto prazo (mas que acabará por ser contraproducente) utilizando normas menos 
rigorosas com o objectivo de reduzir custos e subcotar os preços de quem tem níveis mais 
elevados de saúde e segurança no trabalho. No entanto, a questão principal deverá ser a do 
respeito e da dignidade para todos os trabalhadores em todos os países e a UE encontra-se 
numa posição forte para o garantir através das suas negociações relativas ao comércio, à ajuda 
e à “cenoura aliciante” da adesão à União Europeia.

Outras questões

O presente projecto de relatório não inclui, de forma alguma, todas as questões e todos os 
aspectos que a relatora considera importantes, mas devido a limitações de espaço nem tudo 
pôde ser incluído. No entanto, esses aspectos e questões merecem efectivamente que se lhes 
preste atenção na resolução final do Parlamento Europeu.
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