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Pergunta com pedido de resposta escrita  E-005863/2020
à Comissão
Artigo 138.º do Regimento
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Loucas Fourlas (PPE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Isabel Carvalhais 
(S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Tanja Fajon (S&D), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Pascal 
Durand (Renew), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Jarosław Duda (PPE), Cristina Maestre 
Martín De Almagro (S&D), Samira Rafaela (Renew), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Younous 
Omarjee (GUE/NGL), Eva Kaili (S&D), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Ibán García Del Blanco 
(S&D), Cindy Franssen (PPE), Benoît Lutgen (PPE), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Mónica 
Silvana González (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Maria Walsh (PPE), Radka Maxová (Renew)

Assunto: Criação de um Comité Europeu para a Acessibilidade

Agora que o Ato Europeu da Acessibilidade foi aprovado, é importante assegurar que todos os 
Estados-Membros apliquem plenamente toda a legislação relacionada com a acessibilidade e 
procedam à monitorização contínua dos direitos dos consumidores das pessoas com deficiência e 
com limitações funcionais, como os idosos.

Um Comité Europeu para a Acessibilidade daria às instituições da UE, aos responsáveis políticos e 
aos Estados-Membros informações especializadas em matéria de acessibilidade, designadamente 
recomendações estratégicas baseadas em provas científicas e no contributo dos grupos mais 
afetados, tais como as pessoas com deficiência e os idosos. O referido Comité poderia igualmente 
ser responsável pelo desenvolvimento de especificações técnicas em matéria de acessibilidade para 
apoiar políticas e legislação específicas da UE, realizando consultas com titulares de direitos e partes 
interessadas, ajudando os Estados-Membros e as instituições da UE a implementar a acessibilidade 
de forma harmonizada em benefício do mercado único e sensibilizando para a importância da 
acessibilidade para sociedades inclusivas.

Pode a Comissão explicar a sua posição sobre a criação de um Comité Europeu para a 
Acessibilidade concebido para monitorizar a aplicação da legislação da UE em matéria de 
acessibilidade e assegurar a igualdade de acesso a bens e serviços para todos os cidadãos e 
consumidores, algo que é particularmente importante para as pessoas com deficiência e para os 
idosos?


