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Tárgy: Az Eurostat által használt nem megfelelő kifejezések

Tudomásunkra jutott, hogy az Eurostat Nómenklatúrák hivatkozása és kezelése szerverének1 az 
Európai Unión belül folyó gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozási rendszerére vonatkozó 
része nem megfelelő kifejezéseket tartalmaz.

A Q. szakaszban – „Humánegészségügyi és szociális ellátási tevékenységek” – a Q87. alszakaszban 
– „Bentlakásos ellátási tevékenységek” – az egyik tétel „Bentlakásos ellátási tevékenységek mentális 
retardáció esetén”, a másik pedig „Idősek és fogyatékosok bentlakásos ellátása”. Ez utóbbi 
megfogalmazás megtalálható a Q88. „Szociális ellátási tevékenységek bentlakás nélkül” 
alszakaszban is, amely az „idősek és fogyatékosok számára nyújtott szociális ellátási tevékenységek 
bentlakás nélkül” kifejezést említi.

Figyelembe véve a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt és a Bizottság 
idősebbekkel kapcsolatos meglévő politikáit:

1. Megfelelőnek tartja-e a Bizottság olyan terminológia használatát, mint a „mentális retardáció”, az 
„idősek” és a „fogyatékosok”?

2. Tervezi-e, hogy felkéri az Eurostatot, hogy aktualizálja ezeket a kifejezéseket annak érdekében, 
hogy azok tisztelettel hivatkozzanak az értelmi fogyatékossággal élő személyekre, az idősebb 
személyekre és a fogyatékossággal élő személyekre? Amennyiben igen, mikor?

3. Rendelkezik-e a Bizottság olyan szerkesztési politikával, amely inkluzív nyelvhasználat révén az 
emberi jogokon alapuló megközelítést tükrözi?

1 https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC 
(https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC)


