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Întrebarea cu solicitare de răspuns scris  E-005582/2020
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
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)

Subiect: Termeni inadecvați utilizați de Eurostat

Ni s-a adus la cunoștință că clasificarea statistică a activităților economice din cadrul secțiunii privind 
Comunitatea Europeană a serverului Eurostat pentru referința și gestionarea nomenclatoarelor1 
conține unii termeni inadecvați.

La secțiunea Q, „Sănătatea umană și activități de asistență socială”, subsecțiunea Q87, „Activități de 
îngrijire la domiciliu”, unul dintre articole este „activități rezidențiale de îngrijire a persoanelor retardate 
mintal”, iar altul este „activități rezidențiale de îngrijire a bătrânilor și a persoanelor handicapate”. Cea 
de a doua formulare se regăsește și în subsecțiunea Q88, „Activități de asistență socială fără cazare”, 
care menționează „activități de asistență socială fără cazare pentru bătrâni și persoane handicapate”.

Ținând cont de Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și politicile 
existente ale Comisiei în ceea ce privește persoanele vârstnice:

1. Consideră Comisia adecvată utilizarea unei terminologii cum ar fi „retardare mintală”, „bătrâni” și 
„persoane handicapate”?

2. Intenționează Comisia să solicite Eurostat să actualizeze acești termeni, pentru a se referi cu 
mai mult respect la persoanele care suferă de dizabilități intelectuale, persoanele în vârstă și 
persoanele cu dizabilități? În cazul unui răspuns afirmativ, a se specifica data respectivă.

3. Are Comisia o politică editorială pentru a reflecta o abordare bazată în mai mare măsură pe 
drepturile omului, prin intermediul unui limbaj incluziv?

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)


