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Zadeva: Strategija EU o invalidnosti po letu 2020

Komisija ocenjuje, da naj bi v EU živelo med 100 in 200 milijoni ljudi s katero od oblik invalidnosti, in 
po aktualnih demografskih gibanjih naj bi se število invalidov povečevalo. Glede na to, da se evropska 
strategija o invalidnosti 2010–2020 izteka, Komisijo sprašujemo:

1. Ali ima na voljo ažurne podatke o številu invalidov v Evropi, razčlenjene po državah članicah? 
Koliko invalidov trenutno živi v EU in ali imamo po spolu razčlenjene podatke o tem? Če ne, do 
kdaj računa Komisija pridobiti jasne napovedi za obdobje 2020–2030?

2. Ali se lahko zaveže, da bo postopoma manj financirala zavode in raje podprla socialne storitve 
za invalide?

3. Katere finančne in človeške vire in mehanizme bo uvedla za celovito izvajanje Konvencije OZN o 
pravicah invalidov in za vključevanje njihovih pravic v vsa ustrezna področja politike EU? Kako 
bo Komisija izvajanje spremljala?

4. Katere konkretne ukrepe bo pristojna komisarka sprejela za zagotovitev izvajanja Evropskega 
akta o dostopnosti, kakor se je zavezala v svojih pisnih odgovorih Parlamentu?

5. Katera prednostna področja bo zajemala prihodnja evropska strategija o invalidnosti, katere bodo 
poglavitne zakonodajne pobude in kako namerava Komisija zanje določiti merljive cilje?

6. Kako Komisija razume sodelovanje z zasebnim sektorjem za dejansko izpolnitev ciljev nove 
strategije? S katerimi spodbudami ga namerava podpreti?

7. Kako bo Komisija zagotovila izvršljivost pravice invalidov do osebne pomoči povsod po Uniji?

8. Kako bo zagotovila, da bodo nove tehnologije in načini dela ustvarili nove priložnosti za 
vključevanje invalidov na trg dela?

9. S katerimi strategijami namerava Komisija napraviti izobraževanje bolj dostopno in bolj 
vključujoče za vse, na primer s spodbujanjem uporabe umetne inteligence in druge dostopne in 
cenovno ugodne tehnologije?
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