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Pergunta com pedido de resposta oral O-000046/2019
à Comissão
Artigo 136.º do Regimento
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
em nome do Grupo PPE

Assunto: Estratégia Europeia para a Deficiência pós-2020

De acordo com as estimativas da Comissão, entre 100 e 120 milhões de pessoas na UE têm uma 
deficiência, ao passo que, de acordo com as atuais tendências demográficas, o número de pessoas 
com deficiência está a aumentar. Uma vez que a Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020 
se aproxima do seu término, gostaríamos de questionar a Comissão sobre o seguinte:

1. A Comissão dispõe de dados atualizados sobre o número de pessoas com deficiência na 
Europa, bem como de uma discriminação dos dados por Estado-Membro? Quantas pessoas 
com deficiência vivem atualmente na UE? Existe uma discriminação dos dados por género? Se 
assim não for, quando pretende apresentar previsões claras para o período 2020-2030?

2. Poderá a Comissão comprometer-se a abdicar do modelo de financiamento das instituições e, 
em vez disso, optar por serviços sociais destinados a pessoas com deficiência?

3. Quais os recursos e mecanismos financeiros e humanos que a Comissão pretende criar no 
sentido de garantir uma aplicação integral da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência e a integração dos direitos das pessoas com deficiência em todas 
as políticas pertinentes da UE? Como tenciona a Comissão acompanhar a sua aplicação?

4. Que medidas concretas pretende a Comissária responsável tomar, a fim de assegurar a 
aplicação da Lei Europeia da Acessibilidade que se comprometeu a adotar nas suas respostas 
escritas ao Parlamento?

5. Que domínios prioritários serão abrangidos pela futura Estratégia Europeia para a Deficiência? 
Quais serão as principais iniciativas legislativas concretas e de que forma tenciona a Comissão 
definir objetivos mensuráveis correspondentes?

6. De que forma encara a Comissão o papel da cooperação com o setor privado no âmbito da 
consecução efetiva dos objetivos da nova estratégia? Quais os incentivos previstos para a sua 
promoção?

7. De que forma tenciona a Comissão assegurar a aplicabilidade do direito à assistência pessoal 
das pessoas com deficiência em toda a União?

8. Como tenciona a Comissão assegurar que as novas tecnologias e formas de trabalho criem 
novas oportunidades para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho?

9. Quais são as estratégias da Comissão para tornar a educação mais acessível e inclusiva para 
todos, nomeadamente, através da utilização da Inteligência Artificial e de outras tecnologias 
acessíveis e a preços comportáveis?
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