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Fråga för muntligt besvarande O-000046/2019
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
för PPE-gruppen

Angående: EU:s handikappstrategi efter 2020

Enligt kommissionens uppskattningar har omkring 100–120 miljoner människor som bor i EU en 
funktionsnedsättning, och med nuvarande demografiska trender kommer detta antal att öka. Med 
tanke på att EU:s handikappstrategi 2010–2020 snart löper ut, skulle vi vilja be kommissionen att 
besvara följande frågor:

1. Har kommissionen uppdaterade uppgifter om antalet funktionsnedsatta personer i Europa och en 
uppdelning av uppgifterna per medlemsstat? Hur många funktionsnedsatta personer bor det för 
närvarande i EU, och finns det en uppdelning av uppgifterna efter kön? Om inte, när tror sig 
kommissionen ha tydliga prognoser för perioden 2020–2030?

2. Kan kommissionen utfästa sig att dra ned på finansieringen av institutioner och i stället satsa på 
sociala tjänster för funktionsnedsatta?

3. Vilka ekonomiska och mänskliga resurser och mekanismer kommer kommissionen att införa för 
att säkerställa ett omfattande genomförande av FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och integrering av dessa rättigheter i all relevant EU-politik? Hur kommer 
kommissionen att övervaka detta genomförande?

4. Vilka specifika åtgärder kommer den ansvariga kommissionsledamoten att vidta för att 
säkerställa genomförandet av den europeiska rättsakten om tillgänglighet, som hon utfäste sig 
att genomföra i sina skriftliga svar till parlamentet?

5. Vilka prioriterade områden kommer EU:s framtida handikappstrategi att omfatta, vilka kommer de 
viktigaste konkreta lagstiftningsinitiativen att vara, och hur planerar kommissionen att sätta upp 
mätbara mål för dessa?

6. Hur ser kommissionen på den roll som samarbetet med den privata sektorn spelar för att 
förverkliga målen i den nya strategin? Vilka incitament finns det för att främja detta?

7. Hur kommer kommissionen att se till att rätten till personlig assistans för funktionsnedsatta går 
att verkställa i hela unionen?

8. Hur kommer kommissionen att se till att ny teknik och nya arbetssätt skapar nya möjligheter för 
funktionsnedsatta att integreras på arbetsmarknaden?

9. Vad har kommissionen för strategier för att göra utbildning mer tillgänglig och mer inkluderande 
för alla, till exempel genom att uppmuntra användningen av AI och annan tillgänglig och 
ekonomiskt överkomlig teknik?
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