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Předmět: Otázka předložená Evropské komisi ve věci Eurostatu

Dozvěděli jsme se, že ve statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropské unii se v rámci 
systému Eurostatu RAMON (Reference a správa nomenklatur)1 používá několik nevhodných pojmů.

V oddílu Q „Zdravotní a sociální péče“, poddodílu Q87 „Ústavní sociální péče“ se objevuje položka 
„Ústavní sociální péče o mentálně postižené“ a také položka „Ústavní sociální péče o seniory a 
zdravotně postižené osoby“. Znění druhé ze jmenovaných položek se objevuje i v pododdílu Q88 
„Mimoústavní sociální péče“, kde figuruje „Mimoústavní sociální péče o seniory a zdravotně postižené 
osoby“.

S ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením a stávající politiky Komise 
týkající se starších osob, se dotazujeme:

1. Domnívá se Komise, že termíny, jako „mentální postižení“, „senior“ a „postižená osoba“, jsou 
vhodné?

2. Má Komise v úmyslu požádat Eurostat o aktualizaci těchto termínů tak, aby se na osoby s 
postižením intelektu, starší osoby a osoby se zdravotním postižením odkazovalo s větší úctou? 
Pokud ano, kdy?

3. Má Komise redakční politiku, která by kladla větší důraz na lidská práva prostřednictvím 
inkluzivního jazyka?
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