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Pergunta com pedido de resposta escrita  E-005582/2020
à Comissão
Artigo 138.º do Regimento
Ádám Kósa (PPE), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Brando 
Benifei (S&D), Chiara Gemma (NI), Marianne Vind (S&D), Milan Brglez (S&D), Josianne Cutajar 
(S&D), Ivan Štefanec (PPE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), 
Loucas Fourlas (PPE), José Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Isabel Carvalhais 
(S&D), Dragoș Pîslaru (Renew), Anne-Sophie Pelletier (GUE/NGL), Alex Agius Saliba (S&D), 
Tanja Fajon (S&D), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Pascal Durand (Renew), Kim Van Sparrentak 
(Verts/ALE), Jarosław Duda (PPE), Samira Rafaela (Renew), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), 
Younous Omarjee (GUE/NGL), Eva Kaili (S&D), 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), Abir Al-Sahlani (Renew), Maria Walsh (PPE), Radka Maxová (Renew)

Assunto: Termos inadequados utilizados pelo Eurostat

Temos conhecimento de que a secção consagrada à Nomenclatura estatística das atividades 
económicas na Comunidade Europeia do servidor do Eurostat que alberga a Referência e Gestão de 
Nomenclaturas1 contém alguns termos que são inadequados.

Na secção Q, «Saúde humana e ação social», subsecção Q87, «Atividades de cuidados de saúde 
com alojamento», um dos termos é «Atividades de cuidados de saúde para problemas de atraso 
mental, com alojamento» («Residential care activities for mental retardation») e outro é «Atividades 
de cuidados de saúde para pessoas idosas ou incapacitadas, com alojamento» («Residential care 
activities for the elderly and disabled»). Esta última formulação figura igualmente na subsecção Q88, 
«Ação social sem alojamento», que refere a «Ação social para pessoas idosas ou incapacitadas, 
sem alojamento» («Social work activities without accommodation for the elderly and disabled»).

Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 
as políticas vigentes da Comissão em relação aos idosos:

1. Considera a Comissão que a utilização de terminologia como «mental retardation», «the elderly» 
e «the disabled» é adequada?

2. Tenciona solicitar ao Eurostat que atualize estes termos para se referir de forma mais respeitosa 
às pessoas com deficiência intelectual, aos idosos e às pessoas com deficiência? Em caso 
afirmativo, quando o pensa fazer?

3. Dispõe a Comissão de uma política editorial que reflita uma abordagem mais baseada nos 
direitos humanos, através de uma linguagem inclusiva?

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)


