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Ábhar: Straitéis AE um Míchumas, tar éis 2020

De réir meastachán ón gCoimisiún, tá tuairim is 100-120 milliún duine a chónaíonn san Aontas 
Eorpach atá faoi mhíchumas, agus de réir na dtreochtaí déimeagrafacha reatha, tá líon na ndaoine 
atá faoi mhíchumas ag dul i méid. Ó tharla go bhfuil an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 ar 
tí dul in éag, ba mhaith linn a iarraidh ar an gCoimisiún:

1. An bhfuil figiúirí nuashonraithe aige maidir le líon na ndaoine atá faoi mhíchumas san Eoraip, 
agus miondealú ar na sonraí sin in aghaidh an Bhallstáit? Cá mhéad duine faoi mhíchumas a 
chónaíonn faoi láthair san Aontas Eorpach, agus an bhfuil miondealú ann ar na sonraí sin de réir 
inscne? Mura bhfuil, cathain a bheidh réamh-mheastacháin shoiléire aige don tréimhse 2020-
2030, dar leis?

2. An féidir leis an gCoimisiún a ghealladh go scaoilfidh sé le cistiú institiúidí, agus ina ionad sin go 
rachaidh sé i mbun soláthar seirbhísí sóisialta do dhaoine atá faoi mhíchumas?

3. Cad iad na hacmhainní airgeadais agus daonna agus na sásraí a chuirfidh an Coimisiún ar bun 
chun a áirithiú go ndéanfar cur chun feidhme cuimsitheach ar Choinbhinsiún na Náisiún Aonaithe 
ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas (UNCRPD) agus go ndéanfar príomhshruthú ar chearta 
daoine atá faoi mhíchumas i ngach beartas ábhartha de chuid an Aontais Eorpaigh? Conas a 
dhéanfaidh an Coimisiún faireachán ar an gcur chun feidhme sin?

4. Cad iad na gníomhaíochtaí sonracha a dhéanfaidh an Coimisinéir atá freagrach chun a áirithiú 
go ndéanfar cur chun feidhme ar an Ionstraim Eorpach um Inrochtaineacht, rud a gheall sí a 
dhéanamh ina freagraí i scríbhinn ar an bParlaimint?

5. Cad iad na réimsí tosaíochta a chumhdóidh an Straitéis Eorpach um Míchumas nua a bheidh 
ann, cad iad na príomhthionscnaimh reachtacha nithiúla a bheidh ann, agus conas a leagfaidh 
an Coimisiún amach spriocanna intomhaiste lena n-aghaidh?

6. Cén dearcadh atá ag an gCoimisiún maidir le ról an chomhair leis an earnáil phríobháideach 
chun na spriocanna sa Straitéis nua a ghnóthú go héifeachtach? Cad iad na dreasachtaí a 
bheidh ann chun é sin a chur chun cinn?

7. Conas a áiritheoidh an Coimisiún go mbeidh an ceart atá ag daoine faoi mhíchumas cúnamh 
pearsanta a fháil ar fud an Aontais uile ina cheart in-fhorfheidhmithe?

8. Conas a áiritheoidh an Coimisiún go mbeidh teicneolaíochtaí agus bealaí oibre nua ann a 
chruthóidh deiseanna do chuimsiú daoine faoi mhíchumas sa mhargadh saothair?

9. Cad iad straitéisí an Choimisiúin chun an t-oideachas a dhéanamh níos inrochtana agus níos 
cuimsithí do chách, mar shampla trí úsáid na hintleachta saorga agus teiceolaíochtaí inrochtana 
agus inacmhainne eile a spreagadh?
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