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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно психичното здраве
(2008/2209(INI))

Европейският парламент,

- като взе предвид Конференцията на високо равнище на ЕС „Заедно за психичното 
здраве и благоденствие”, която се проведе в Брюксел на 12-13 юни 2008 г. и с която 
се учреди Европейският пакт за психичното здраве и благоденствие,

- като взе предвид Зелената книга на Комисията, озаглавена „Подобряване на 
психичното здраве на населението - Към стратегия на Европейския съюз за 
психичното здраве” (COM(2005)0484),

- като взе предвид своята резолюция от 6 септември 2006 г. относно подобряването 
на психичното здраве на населението - Към стратегия на Европейския съюз за 
психичното здраве1,

- като взе предвид декларацията на европейската министерска конференция на СЗО 
от 15 януари 2005 г. относно посрещане на предизвикателствата пред и намиране на 
решения за психичното здраве в Европа,

- като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19-20 юни 2008 г., които 
подчертаха необходимостта от премахването на неравнопоставеността в областта на 
здравеопазването и продължителността на живота между и в рамките на държавите-
членки, и изтъкнаха важната роля на действията за превенция на най-тежките 
хронични незаразни болести,

- като взе предвид резолюцията си от 15 януари 2008 г. относно стратегията на 
Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г.2,   

- като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на инвалидите,

- като взе предвид член 2, 13 и 152 от Договора за ЕО,

- като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

- – като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A6-0000/2008),

А. като има предвид, че психичното здраве и благоденствие е в основата на качеството 
на личния и обществения живот, и представлява ключов фактор за целите на ЕС в 
рамките на Лисабонската стратегия и обновената стратегия за устойчиво развитие,

                                               
1  ОВ C 305 Ε, 14.12.2006 г., стр. 148.
2  Приети текстове, P6_TA(2008)0009.
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Б. като има предвид, че стратегически документи на ЕС изтъкват значението на 
психичното здраве за постигането на тези цели и очакват своето приложение,

В. като има предвид, че добавената стойност на стратегията на Общността по 
отношение на психичното здраве се състои главно в превенцията,

Г. като има предвид, че проблемите, свързани с психичното здраве, са широко 
разпространени в Европа, като една четвърт от гражданите проявяват такива 
проблеми поне веднъж в живота си, а на непреките последици от тези проявления са 
изложени много повече хора, 

Д. като има предвид, че психичното здраве има значително измерение, свързано с 
пола, 

Е. като има предвид, че самоубийствата остават сериозна причина за смъртни случаи в 
Европа, като в девет от десет от тях самоубийството е предшествано от проявени 
психични нарушения, често депресия,

Ж. като има предвид, че въпреки това все още се наблюдава неразбиране и липсват 
инвестиции за насърчаване на психичното здраве и за превенция на психичните 
нарушения, както липсва и подкрепа за хората с проблеми, свързани с психичното 
здраве,

3. като има предвид, че финансовото бреме от проблемното психично здраве се 
изчислява за обществото между 3% и 4% от БВП на държавите-членки, а по-голяма 
част от тези разходи се извършват извън сектора на здравеопазването, главно 
поради системни отсъствия от работа, неработоспособност и предсрочно 
пенсиониране,

И. като има предвид, че социално-икономическото неравенство увеличава броя на 
проблемите, свързани с психичното здраве, и процентът на хората с проблемно 
психично здраве е по-висок при уязвимите групи,

Й. като има предвид, че в повечето страни в ЕС се наблюдава преход от дългосрочни 
институционализирани грижи към подпомагане за живот в обществото, без обаче 
това да се извършва след подходящо планиране и отпускане на средства, без 
механизми за контрол и често със съкращения на бюджетни разходи,

К. като има предвид, че въпреки еднакво важната роля и взаимозависимостта на 
физическото и психичното здраве, психичното остава често недиагностицирано или 
подценявано, и не получава съответстващо лечение,

Л. като има предвид, че макар депресията да представлява едно от най-често 
срещаните и сериозни нарушения, борбата с нея остава неадекватна и едва няколко 
държави-членки прилагат програми за превенция, 

М. като има предвид, че основите на психичното здраве за цял живот се полагат през 
първите години от живота на индивида и психичните заболявания са често срещани 
сред хората в млада възраст,
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Н. като има предвид, че застаряването на населението на ЕС означава по-често 
проявяване на дегенеративни нарушения на нервната система,  

О. като има предвид, че дискриминацията и социалното изключване, на които са обект 
хората с проблеми, свързани с психичното здраве, и техните семейства, 
представляват не само следствие от психичните нарушения, но и рисков фактор, 
препятстващ търсенето на помощ и лечение,

П. като има предвид, че се наблюдават значителни различия между и в рамките на 
държавите-членки, що се отнася до психичното здраве,  

Р. като има предвид, че проучванията разкриват нови данни за медицинските и 
социалните измерения на психичното здраве, но все още има значителни празнини в 
познанието,

1. приветства Европейския пакт за психичното здраве и благоденствие, и 
признаването на психичното здраве и благоденствие за основен приоритет за 
действие;

2. изразява подкрепа за призива за сътрудничество и съвместни действия между
органите на ЕС и на държавите-членки, регионалните и местни органи на властта, и 
социалните партньори,  в пет приоритетни области за насърчаване на психичното 
здраве и благоденствие на населението, за борба със стигмата и социалното 
изключване, за стимулиране на превантивните действия и самопомощта, за 
осигуряване на подкрепа и адекватно лечение на хората с проблеми, свързани с 
психичното здраве, техните семейства и грижещите се за тях;   

3. призовава държавите-членки да изградят съзнание за важната роля, която играе 
доброто психично здраве, особено сред специалистите в сектора на 
здравеопазването, но също и сред целевите групи, като учители, кадри в сферата на 
образованието, социални и съдебни служби, работодатели, лица, полагащи грижи, 
и също най-общо сред широката общественост;

4. приканва държавите-членки, в сътрудничество с Комисията и Евростат, да 
подобрят осведомеността по въпросите на психичното здраве, както и за връзката 
му със здравословния живот, чрез създаване на механизми за обмен и 
разпространение на информация по ясен, лесно достъпен и разбираем начин;

5. приканва Комисията да предложи общи показатели за подобряване на 
сравнимостта на данните, да облекчи обмена на най-добри практики и 
сътрудничеството между държавите-членки за насърчаване на психичното здраве;

6. счита, че трябва да се постави акцент върху превенцията на проблемното психично 
здраве чрез социални интервенции, особено сред най-уязвимите групи;

7. приканва ЕС да използва възможностите за финансиране по 7-та рамкова програма 
за повече научноизследователска дейност в областта на психичното здраве;
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8. призовава държавите-членки да използват най-рационално наличните общностни и 
национални средства за стимулиране на психичното здраве и организиране на 
програми за повишаване на осведомеността и обучение за всички лица на ключови 
позиции, за насърчаване на навременното диагностициране, бързите интервенции и 
правилното третиране на проблемите, свързани с психичното здраве;

9. приканва държавите-членки да осигурят на хората с проблеми, свързани с 
психичното здраве, достъп до адекватно образование, обучение и заетост, и да им 
гарантират помощ, съответстваща на потребностите им; 

10. изтъква, че се изисква ясно и дългосрочно планиране за предоставяне на 
висококачествени, ефикасни, достъпни и универсални услуги, свързани с 
психичното здраве, както и за установяване на критерии за контрол от независима 
инстанция; изисква по-добро сътрудничество и комуникация между специалистите 
по първични здравни грижи, с цел ефективно третиране на проблемите, свързани с 
психичното и физическото здраве; 

11. приканва Комисията да представи резултатите от тематичните конференции, които 
ще се проведат във връзка с прилагането на Европейския пакт, и да излезе с 
предложение за „Европейски план за действие за психичното здраве и 
благоденствие на гражданите”;   

12. поощрява създаването на платформа за консултации по прилагането на 
Европейския пакт, състояща се от представители на Комисията, на 
председателството на Съвета, на Парламента, на СЗО, както и на потребителите на 
тези услуги, техните семейства и полагащите грижи за тях, НПО и академичния 
състав;

Превенция на депресиите и самоубийствата

13. призовава държавите-членки да прилагат интердисциплинарни програми за 
превенция на самоубийствата, като стимулират здравословния начин на живот, 
намаляват рисковите фактори и предоставят подкрепа както на хората, които 
извършват опит за самоубийство, така и на семействата на хората, които са се 
самоубили;

14. приканва държавите-членки да създадат регионални информационни мрежи, 
свързващи специалистите от сферата на здравеопазването, потребителите и 
семействата на потребителите на техните услуги, учебните заведения и работните 
места, заедно с местните органи и обществеността, с цел намаляване на 
депресивните и самоубийствените поведения; 

Психично здраве сред младите и в образованието

15. призовава държавите-членки да оказват подкрепа на училищния персонал за 
изграждане на здравословна атмосфера, на връзки между училището, родителите, 
органите в областта на здравеопазването и обществото, за насърчаване на 
социалната интеграция на младите;
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16. приканва държавите-членки да организират програми за подкрепа за родителите, 
особено семействата в неравностойно положение;

17. подчертава необходимостта от планиране на системи на здравеопазването, които да 
се отзовават на потребността от специализирани услуги, свързани с психичното 
здраве на децата и юношите;

18. предлага психичното здраве да се включи в образователните програми на всички 
специалисти в сферата на здравеопазването и да се предвиди непрекъснато 
образование и обучение в тази област;

Психично здраве на работното място

19. заявява, че работното място играе ключова роля за социалната интеграция на 
хората с проблеми, свързани с психичното здраве, и иска подкрепа за тяхното 
наемане и задържане на работа, за реабилитацията и реинтеграцията им на пазара 
на труда, с особено внимание върху интеграцията на най-уязвимите групи;

20. призовава работодателите да насърчават здравословна работна атмосфера, 
отдавайки внимание на намаляването на работния стрес, на причините за 
проявяване на психични нарушения на работното място и за тяхното преодоляване;  

21. насърчава работодателите да приемат в рамките на своята стратегия за здраве и 
безопасност на работното място програми за стимулиране на емоционалното и 
психично благоденствие на работниците, и приканва Комисията да публикува 
такива програми в интернет с цел разпространение на положителни модели;  

22. иска от държавите-членки да гарантират, че хората, имащи право на помощи за 
болест или инвалидност поради проблеми, свързани с психичното здраве, не са 
лишени от правото на достъп до пазара на труда, и че не губят привилегиите, 
произтичащи от инвалидността/заболяването си, с намирането на работа;

Психично здраве за възрастните

23. приканва държавите-членки да приемат подходящи мерки за подобряване и 
стабилизиране на високо качество на живот за възрастните хора, да поощряват 
стареенето в добро здраве и активност чрез участие в социалния живот, 
включително навременната подготовка за пенсиониране;

24. припомня необходимостта от научни изследвания за превенцията и грижите при 
дегенеративни нарушения на нервната система, и други свързани с възрастта 
психични заболявания;

25. изтъква необходимостта от оценка на коморбидността при възрастните хора и на 
потребността от обучение на здравния персонал за подобряване на познанията за 
нуждите на възрастните с хора с проблеми, свързани с психичното здраве;

26. иска от Комисията и от държавите-членки да разработят в рамките на метода на 
открита координация на социалната закрила и интеграция насоки за лечението и 
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дългосрочните грижи, като допринасят за превенцията на случаите на 
малтретиране на възрастни хора;

Борба със стигмата и социалното изключване

27. изисква да се организират действия за информиране на обществеността в 
средствата за масова информация, интернет, училищата и работните места, за да се 
стимулира емоционалното здраве, да се подобряват познанията за най-честите 
симптоми на депресията и тенденциите към самоубийство, за дестигматизиране на 
психичните нарушения и насърчаване на навременното търсене на помощ, както и 
за активна интеграция на хората с проблеми, свързани с психичното здраве;

28. подчертава решаващата роля на средствата за масова информация за промяна в 
схващанията за психичните заболявания и за разработване на европейски насоки за 
отговорно представяне на психичното здраве в средствата за масова информация;

29. приканва държавите-членки да подкрепят представителните организации на 
потребителите на услуги, свързани с психичното здраве, и на полагащите грижи за 
тях, за да се улесни участието им в процеса на провеждане и прилагане на 
политики, както и на всички етапи на научноизследователската дейност за 
психичното здраве;

30. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата на държавите-членки и на офиса на СЗО за 
Европа.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Психичното здраве оказва влияние върху всекидневието ни и допринася за 
благоденствието, солидарността и социалната справедливост. И обратното, проблемното 
психично здраве уронва качеството на живот на хората и техните семейства, и е свързано с 
разходи, които обременяват сектора на здравеопазването, както и социалната, 
финансовата, образователната, осигурителната, наказателната и съдебната система.

Днес все повече и повече се осъзнава фактът, че няма здраве без психично здраве.
Достатъчно е само да отчетем, че: 

 една четвърт от населението ще прояви някакво психично нарушение поне веднъж в 
живота си,

 депресията е едно от най-често срещаните нарушения, засяга една шеста от жените в 
Европа и се счита, че до 2020 г. ще представлява най-често срещаното заболяване в 
развития свят и втората по честота причина за инвалидност,

 в ЕС всяка година се отчитат около 59 000 самоубийства, 90% от които се дължат на 
психични нарушения,

 уязвими и маргинализирани групи като безработни, имигранти, инвалиди, 
малтретирани, и консумиращи психотропни вещества имат по-голяма вероятност да 
проявят проблеми, свързани с психичното здраве,

 в застаряваща Европа проявяването на дегеративни нарушения на нервната система 
става все по-често явление.

Затова съвместният подход към предизвикателствата пред психичното здраве е необходим 
и касае всички нас. Въпреки това установяваме, че психичните нарушения не срещат 
подобаващо сериозен подход, за разлика от физическото здраве.
Независимо че се наблюдават значителни различия между държавите-членки, що се отнася 
до предизвикателствата, пред които са изправени, до структурите и политиките, които са 
предвидили, повечето държави членки са пренесли акцента от институционализацията и 
закрилата върху грижите и терапевтичния подход към хората с психични нарушения.
Въпреки това в много случаи този преход е извършен без планиране, без отпускане на 
достатъчни средства и без механизми за контрол, и често със съкращаване на бюджетни 
средства.

Успоредно с това, въпреки подобряването на избора от лечебни средства и развитието на 
психиатричното лечение, хората с проблеми, свързани с психичното здраве, и семействата 
им продължават да са обект на социално изключване и дискриминация.
Необходимостта от стимулиране на доброто психично здраве е очевидна: за да се 
постигнат целите за социално сближаване и икономическо развитие по начин, устойчив в 
дългосрочен план. На равнище ЕС това е признато в рамките на програмите за действие не 
само в областта на общественото здравеопазване, но и на научноизследователската 
дейност, недискриминирането, заетостта и образованието.

2005 г. беше решаваща в областта на психичното здраве. След Европейската министерска 
конференция на СЗО по въпросите на психичното здраве, Европейската комисия 
публикува Зелената книга, озаглавена  „Подобряване на психичното здраве на населението 
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- Към стратегия на Европейския съюз за психичното здраве”, започвайки консултация за 
средствата за подобряване на начина на третиране на психичните заболявания и за 
насърчаване на психичното благоденствие.
ЕП в приетата през 2006 г. резолюция относно подобряването на психичното здраве на 
населението изрази подкрепата си за избраната насока, за да се определи психичното 
здраве за приоритет и да се създадат възможности за общ подход към 
предизвикателствата.
Европейската конференция „Заедно за психичното здраве и благоденствие”, която се 
проведе в Брюксел на 12-13 юни 2008 г. и с която се учреди Европейският пакт за 
психичното здраве и благоденствие, беше знак за решимостта на държавите-членки за 
набелязване на действия за подобряване на психичното здраве на населението в рамките на 
интердисциплинарна стратегия, която да отива отвъд пределите на сектора на 
здравеопазването и да цели най-общо гарантирането на висококачествена социална 
закрила и психично благоденствие в сферите на образованието и заетостта.

Пактът предлага по-конкретно събирането на познания и добри практики, за да се 
разработят общоприети препоръки за вземане на мерки в решаващите за въпроса сфери на 
социалния и икономическия живот. За повишаване на ефективността на неговото 
прилагане са запланувани редица тематични конференции, също така са изготвени пет 
документа за съгласие в сътрудничество с национални министерства, учени и 
изследователи.

Докладът на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Настоящото предложение може да послужи като инструмент за постигане на промените, 
от които има нужда секторът на психичното здраве.  
Докладът съдържа редица общи препоръки за насърчаване на психичното здраве и 
благоденствие на населението: за борба със стигмата, дискриминацията и социалното 
изключване, за поощряване на превантивните действия и самопомощта, за оказване на 
подкрепа и адекватно лечение на хората с проблеми, свързани с психичното здраве, 
техните семейства и полагащите грижи за тях, а също и специфични препоръки в петте 
приоритетни области, определени в Европейския пакт.
Тези области са:

 превенция на самоубийствата и депресията,
 психично здраве на младите и в сферата на образованието,

 психично здраве на работното място,
 психично здраве на възрастните,

 борба със стигмата и социалното изключване

Превенция на самоубийствата и депресията
Докладчикът изразява убеждение, че за превенция на депресията и самоубийствата се 
изискват интердисциплинарни програми, съсредоточени върху следните задачи: да 
стимулират здравословния начин на живот, да намаляват рисковите фактори, като 
например лесния достъп до лекарства и наркотици, и злоупотребата с алкохол, и да оказват 
подкрепа и наблюдение както на хората, които извършват опит за самоубийство, така и на 
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семействата на хората, които са се самоубили, като разясняват, че депресията е лечимо 
нарушение, а самоубийството е предотвратим акт. В този контекст счита за необходимо 
изграждането на местно равнище на мрежи за предоставяне на информация и подкрепа за 
самопомощ. 

Психично здраве сред младите и в образованието
Само ако младите са физически и психично здрави, и са получили подходящите знания и 
умения от едно висококачествено образование и обучение, е възможно да се постигнат 
целите за участие на младежта в устойчивото развитие.

Докладчикът смята, че трябва да се вземат мерки за координирани и всеобхватни услуги, 
изградени около младите, техните семейства, социалните партньори, училищния персонал 
и органите на здравеопазването, и съответстващи на всички възрастови групи. Затова 
призовава държавите-членки да организират програми за подкрепа за родители и да 
окажат подкрепа на училищния персонал за създаване на здравословна училищна 
атмосфера. Изтъква също необходимостта от предоставяне на специализирани услуги за 
психичното здраве на децата и юношите, и предлага психичното здраве да се включи в 
учебните програми на всички специалисти в областта на здравеопазването.

Психично здраве на работното място
Условията на труд играят важна роля за психичното здраве на населението. Условия като 
отрицателен начин на управление, недостатъчно общуване, тормоз, шум, работно 
натоварване и липса на гарантирана заетост могат да доведат до повишен стрес, до проява 
на психични нарушения и да подтикнат работниците към ранно пенсиониране или 
пенсиониране поради инвалидност.

Същевременно безработицата и липсата на гарантиран доход от една страна увеличават 
риска от проява на психични нарушения, а от друга - намаляват възможността за достъп до 
основни медицински интервенции в областта на психичното здраве. 
За стимулиране на психичното здраве на работното място и за подобряване на 
икономическите постижения на ЕС докладчикът иска от работодателите да приложат 
практики, насърчаващи доброто психично здраве на работното място, така че да се 
предлагат по-добри работни места. Иска също така да се задълбочат и разширят 
инициативите за интеграция на работното място на хората с проблеми, свързани с 
психичното здраве, чрез тяхното наемане и задържане на работа, чрез реабилитацията и 
реинтеграцията им на пазара на труда при равнопоставени условия.  Също така се счита за 
важно Европейският съюз да предложи възможност за публикуване и осъвременяване на 
набора от прилагани от работодателите мерки за гарантиране на емоционално и психично 
благоденствие на работниците.

Психично здраве на възрастните
Рискът от проява на определени психични нарушения се увеличава с възрастта и освен 
болестта на Алцхаймер, има и други често срещани проблеми като например депресия, 
стрес, психотични нарушения. В този контекст възрастните трябва да се третират като 
основна целева група за стимулиране на психично благоденствие. Като се грижим за 
възрастните, защитаваме както правото им на достойно и активно стареене, така и 
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сплотеността на обществото. Докладчикът подкрепя вземането на мерки за повишаване на 
качеството на живот на възрастните хора. Особено внимание трябва да се обърне на 
научните изследвания за механизмите и причините за дегенеративните нарушения на 
нервната система и на други свързани с възрастта психични заболявания, както и на 
превенцията и третирането им. Изтъква се също необходимостта от оценяване на 
коморбидността и от обучение на здравния персонал, от съображения за добавената 
стойност, която може да донесе интердисциплинарният подход към комплексните 
състояния, проблемни за психичното здраве.

Борба със стигмата и социалното изключване
Докладчикът изразява убеждение, че разработването на европейска стратегия за 
стимулиране на психичното здраве трябва да се извърши при условия, основаващи се на 
обществото на знанието. Това означава наред с другото, че европейските общества трябва 
да придобият ясна представа за понятията, свързани с психичното здраве, точно разбиране 
на величината на проблема, както се проявява днес, и на присъщата му динамика, както и 
да осъзнаят колко е важно тяхното участие в изграждането на условия за всеобхватни 
решения за разрешаване на тези проблеми.

С убеждението, че информирането трябва да започва от училище и да се разпростира във 
всички други сфери, докладчикът предлага да се организират информационни действия, 
които да допринасят за дестигматизиране и недискриминиране, за по-добър подход към 
психичните нарушения чрез навременно диагностициране, интервенция и ефективно 
третиране, както и за намаляване на неравнопоставеността при третиране на физическото и  
психичното здраве. Подчертава се също необходимостта от участие на потребителите на 
такива услуги и на техните семейства в разработването и прилагането на политики, за да 
могат услугите да бъдат по-добре приспособени и щадящи за потребителя.

Приоритетни области за действие на европейско и национално равнище
Докладчикът счита, че за стимулиране на психичното здраве и благоденствие на 
населението:
 се изисква сътрудничество между органите на ЕС и на държавите-членки, 

регионалните и местни органи на властта, и социалните партньори,  в петте 
приоритетни области, определени от Европейския пакт,

 се предлага платформа за консултации за наблюдение и координиране на действията по 
прилагането на Европейския пакт, и се изисква от Европейската комисия да представи 
заключенията от конференциите, които ще се проведат в рамките на неговото 
прилагане,

 се изтъква необходимостта от „Европейски план за действие за психичното здраве и 
благоденствие на гражданите”, както и от разработване на съответни показатели за 
психично здраве, за да се преценят по-добре потребностите на национално и 
европейско равнище,

 се изисква най-рационално използване на наличните общностни и национални средства 
за стимулиране на психичното здраве чрез финансиране на изследователски програми 
за превенция, нови структури за достойно третиране и ефективно лечение на 
психичните заболявания, както и на програми за интегриране на пазара на труда,
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 се подчертава потребността от висококачествени, достъпни, ефикасни и универсални 
услуги за психично здраве,

 се изисква внимание върху обучението на всички хора, заемащи ключови по 
отношение на психичното здраве постове, 

 се изисква гарантиран достъп до адекватно образование, обучение и заетост за хората с 
проблеми, свързани с психичното здраве, и създаване на подпомагаща и благоприятна 
за тях среда през целия им живот, като се обърне особено внимание на уязвимите 
групи. 
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