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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000046/2019
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
w imieniu grupy PPE

Przedmiot: Strategia UE w sprawie niepełnosprawności po 2020 r.

Według szacunków Komisji w UE żyje ok. 100–120 mln osób z niepełnosprawnościami, a według 
obecnych tendencji demograficznych liczba tych osób rośnie. Ponieważ europejska strategia w 
sprawie niepełnosprawności 2010–2020 wkrótce wygaśnie, chcielibyśmy zapytać:

1. Czy Komisja uaktualniła dane liczbowe dotyczące osób z niepełnosprawnościami w Europie oraz 
dane w rozbiciu na poszczególne państwa członkowskie? Ile osób z niepełnosprawnościami żyje 
obecnie w Europie i jak wygląda rozbicie ze względu na płeć? Jeżeli takie dane są niedostępne, 
do kiedy Komisja zamierza uzyskać jasną wizję na lata 2020–2030?

2. Czy Komisja może zobowiązać się do odejścia od finansowania instytucji, a skierowania się 
raczej w stronę usług dla osób z niepełnosprawnościami?

3. Jakie zasoby finansowe i kadrowe oraz mechanizmy uruchomi Komisja, aby zapewnić 
kompleksowe wdrożenie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz włączenie 
praw osób z niepełnosprawnościami do wszystkich stosownych strategii politycznych UE? Jak 
Komisja będzie monitorować to wdrażanie?

4. Jakie szczególne działania podejmie właściwa komisarz europejska w celu zapewnienia 
wdrożenia europejskiego aktu w sprawie dostępności, do czego zobowiązała się w swoich 
odpowiedziach pisemnych dla Parlamentu?

5. Jakie priorytetowe obszary obejmie przyszła europejska strategia w sprawie niepełnosprawności, 
jakie zostaną podjęte konkretne inicjatywy ustawodawcze i jak Komisja planuje opracować 
związane z tym mierzalne cele?

6. Jaka jest zdaniem Komisji rola współpracy z sektorem prywatnym w skutecznej realizacji celów 
nowej strategii? Jakie wprowadzi się zachęty, aby to promować?

7. Jak Komisja zapewni egzekwowanie prawa do osobistej pomocy przysługującego osobom z 
niepełnosprawnościami w całej Unii?

8. W jaki sposób Komisja dopilnuje, żeby nowe technologie i sposoby pracy tworzyły nowe 
możliwości włączenia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy?

9. Jakie są strategie Komisji na rzecz bardziej dostępnej i integracyjnej edukacji dla wszystkich, np. 
dzięki zachęcaniu do wykorzystywania sztucznej inteligencji oraz innych dostępnych i 
przystępnych technologii?
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