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Om: EU's handicapstrategi efter 2020

Ifølge Kommissionens skøn har ca. 100-120 mio. mennesker i EU et handicap, men antallet af 
handicappede er stigende ifølge de nuværende demografiske tendenser. Eftersom EU’s 
handicapstrategi 2010-2020 snart udløber, vil vi gerne spørge Kommissionen om:

1. Har den ajourførte tal for antallet af handicappede i Europa og en opdeling af oplysningerne pr. 
medlemsstat? Hvor mange handicappede bor i øjeblikket i EU, og er der en opdeling af tallene i 
forhold til køn? Hvis ikke, hvornår har den da til hensigt at have klare prognoser for perioden 
2020-2030?

2. Kan Kommissionen forpligte sig til at neddrosle finansieringen af institutioner og i stedet vælge at 
deltage i sociale tjenesteydelser for handicappede?

3. Hvilke finansielle og menneskelige ressourcer og mekanismer vil Kommissionen indføre for at 
sikre en omfattende gennemførelse af FN's konvention om rettigheder for personer med 
handicap (UNCRPD) og integrere handicappedes rettigheder i alle relevante EU-politikker? 
Hvordan vil Kommissionen overvåge gennemførelsen?

4. Hvilke specifikke foranstaltninger vil den ansvarlige kommissær tage for at sikre gennemførelsen 
af den europæiske lov om tilgængelighed, som hun forpligtede sig til i sine skriftlige svar til 
Parlamentet?

5. Hvilke prioriterede områder vil den fremtidige europæiske handicapstrategihandicapstrategi 
omfatte, hvad vil de vigtigste konkrete lovgivningsinitiativer være, og hvordan agter 
Kommissionen at opstille målbare mål for disse?

6. Hvordan ser Kommissionen den rolle, som samarbejdet med den private sektor spiller med 
hensyn til effektivt at nå målene i den nye strategi? Hvilke incitamenter vil der være for at fremme 
dette?

7. Hvordan vil Kommissionen sikre håndhævelsen af retten til personlig bistand til handicappede i 
hele Unionen?

8. Hvordan vil Kommissionen sikre, at nye teknologier og arbejdsmetoder skaber nye muligheder 
for inklusion af handicappede på arbejdsmarkedet?

9. Hvad er Kommissionens strategier for at gøre uddannelse mere tilgængelig og mere inklusiv for 
alle, f.eks. ved at tilskynde til anvendelse af kunstig intelligens og anden tilgængelig og 
økonomisk overkommelig teknologi?
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