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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

vaimse tervise kohta
(2008/2209(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ELi kõrgetasemelist konverentsi „Üheskoos vaimse tervise ja heaolu 
nimel”, mis toimus 12.–13. juunil 2008. aastal Brüsselis ja millel pandi alus vaimse tervise 
ja heaolu Euroopa paktile; 

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut „Elanikkonna vaimse tervise parandamine –
Euroopa Liidu vaimse tervise strateegia väljatöötamine” (KOM(2005)0484);

– võttes arvesse oma 6. septembri 2006. aasta resolutsiooni elanikkonna vaimse tervise 
parandamise kohta. Euroopa Liidu vaimse tervise strateegia väljatöötamine1; 

– võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa ministrite konverentsi 15. 
jaanuari 2005. aasta deklaratsiooni vaimse tervisega seotud väljakutsetele lahenduste 
leidmise kohta;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 19.–20. juuni 2008. aasta kohtumise järeldusi, milles 
rõhutatakse, kui oluline on vähendada liikmesriikide vahel ja liikmesriikides erinevusi 
tervise ja oodatava eluea osas, ning tõstetakse esile ennetusmeetmete tähtsust olulisemate 
krooniliste mittenakkuslike haiguste puhul;

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2008. aasta resolutsiooni ühenduse töötervishoiu ja 
tööohutuse strateegia kohta aastateks 2007–20122; 

– võttes arvesse ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 2, 13 ja 152;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2008),

A. arvestades, et vaimne tervis ja heaolu on üksikisiku ja ühiskonna elukvaliteedis kesksel 
kohal ning nad on olulised tegurid ELi Lissaboni strateegia eesmärkides ja muudetud 
säästva arengu strateegias; 

B. arvestades, et ELi strateegilised dokumendid on rõhutanud vaimse tervise olulisust nende 
eesmärkide saavutamisel ja vajadust sellega seotud praktiliste meetmete järele; 

                                               
1 ELT C 305 E, 14.12.2006, lk 148.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0009.
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C. arvestades, et ühenduse vaimse tervise strateegia lisandväärtus on peamiselt seotud 
ennetustööga;

D. arvestades, et vaimse tervise probleemid on Euroopas laialdaselt levinud, sest vähemalt 
üks neljast inimesest kogeb vähemalt korra elus vaimse tervisega seotud probleeme, 
samas kui need mõjutavad kaudselt paljusid inimesi; 

E. arvestades, et sugu on vaimse tervise puhul oluline tegur; 

F. arvestades, et enesetapp jääb enneaegse surma üheks peamiseks põhjuseks Euroopas ning 
arvestades, et üheksal põhjusel kümnest on enesetapu põhjuseks vaimsete häirete areng, 
sagedasti depressioon; 

G. arvestades, et siiski eksisteerib puudulik arusaam vaimse tervise edendamisest ja vaimsete 
häirete ennetamisest ja vähene investeerimine nendesse tegevustesse ning vaimse tervise 
probleemidega inimesi toetatakse vähe;

H. arvestades, et halva vaimse tervise rahalist kulu ühiskonnale hinnatakse vahemikku 3–4% 
liikmesriikide SKTst ning arvestades, et suurem osa nendest kuludest tekib väljaspool 
tervishoiuvaldkonda peamiselt töölt puudumise, töövõimetuse ja ennetähtaegselt 
pensionile jäämise tõttu;

I. arvestades, et sotsiaalsed ja majanduslikud erinevused suurendavad vaimse tervise 
probleeme ning arvestades, et haavatavates gruppides esineb rohkem halba vaimset 
tervist;

J. arvestades, et enamikes Euroopa Liidu riikides on hooldekodudes toimuva pikaajalise 
hoolduse asemel hakatud kasutama hooldusel põhinevat elamist kogukondades; arvestades 
siiski, et see protsess on toimunud ilma korraliku planeerimise, ressursside ja 
kontrollimehhanismideta ning sagedasti eelarvekärbetega;

K. arvestades, et kuigi füüsiline ja vaimne tervis on võrdselt olulised ja omavahel seotud, 
jääb vaimne tervis tihti diagnoosimata või alahinnatuks ning ei saa piisavat ravi;

L. arvestades, et kuigi depressioon on üks kõige sagedamini esinev ja tõsisem vaimne häire, 
on sellega võitlemise meetmed sageli ebapiisavad; arvestades, et ainult mõned 
liikmesriigid on rakendanud ennetusprogramme;

M. arvestades, et elukestvale vaimsele tervisele pannakse alus inimese esimeste eluaastate 
jooksul ning arvestades, et vaimsed häired on noorte inimeste seas laialt levinud;

N. arvestades, et ELi elanikkonna vananemine põhjustab neurodegeneratiivsete häirete 
sagedasema esinemise;

O. arvestades, et vaimse tervise probleemidega inimeste ja nende perekondade kogetud 
diskrimineerimine ning sotsiaalne tõrjutus ei ole ainult vaimse häire tagajärg, vaid ka 
ohutegur, mis takistab nende inimeste otsingut abi ja ravi järele; 

P. arvestades, et vaimse tervise valdkonnas eksisteerivad liikmesriikides ja nende vahel 
märkimisväärsed erinevused; 
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Q. arvestades, et teadustöö annab uusi andmeid vaimse tervise meditsiiniliste ja sotsiaalsete 
dimensioonide kohta; arvestades, et siiski eksisteerivad märkimisväärsed erinevused,

1. tervitab vaimse tervise ja heaolu Euroopa pakti ning vaimse tervise ja heaolu 
tunnustamist põhilise esmatähtsa tegevusvaldkonnana;

2. toetab tugevalt kutset teha koostööd ja võtta meetmeid ELi institutsioonide, 
liikmesriikide, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste ning tööturu osapoolte vahel viies 
esmatähtsas valdkonnas elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamiseks, võideldes 
häbimärgistamise ja sotsiaalse tõrjutusega, tugevdades ennetavat tegevust ja eneseabi 
ning andes abi ja adekvaatset ravi vaimse tervise probleemidega inimestele ning nende 
perekondadele ja hooldajatele;

3. kutsub liikmesriike üles suurendama teadlikkust hea vaimse tervise olulisusest, eriti 
tervishoiutöötajate ja sihtgruppide hulgas, nagu vanemad, õpetajad, sotsiaal- ja 
õigusteenistused, tööandjad, hooldajad ning eriti avalikkus üldiselt; 

4. kutsub liikmesriike üles täiendama koostöös komisjoni ja Euroopa Ühenduste 
Statistikaametiga teadmisi vaimsest tervisest ning seosest vaimse tervise ja tervena elatud 
aastate vahel mehhanismide loomise abil, mis võimaldavad vahetada ja levitada teavet 
selgel, lihtsalt ligipääsetaval ning arusaadaval viisil; 

5. palub komisjonil teha ettepanek ühiste näitajate loomiseks, et parandada andmete 
võrreldavust ning soodustada vaimse tervise edendamise eesmärgil parimate tavade 
vahetamist ja koostööd liikmesriikide vahel;

6. on seisukohal, et rõhk tuleks asetada halva vaimse tervise ennetamisele sotsiaalse 
sekkumise abil, keskendudes eriti kõige haavatamatele gruppidele;

7. palub ELil kasutada seitsmenda raamprogrammi rahastamisvahendeid laiaulatuslikumaks 
teadustööks vaimse tervise valdkonnas;

8. kutsub liikmesriike üles kasutama optimaalselt ära ühenduse ja liikmesriikide 
kättesaadavaid ressursse, et edendada vaimset tervist ja organiseerida kõikidele olulisel 
positsioonil asuvatele isikutele teadlikkuse suurendamise programme ning 
koolitusprogramme, edendamaks varast diagnoosimist, otsest sekkumist ja asjakohast 
tegelemist vaimse tervise probleemidega;

9. kutsub liikmesriike üles andma vaimse tervise probleemidega inimestele juurdepääsu 
sobivale haridusele, koolitusele ja tööhõivele ning tagama, et nad saavad vastavalt oma 
vajadustele piisavalt toetust;

10. rõhutab vajadust selge ja pikaajalise planeerimise järele, et tagada kõrgekvaliteedilised, 
tõhusad, kättesaadavad ja universaalsed vaimse tervise raviteenused ning võtta vastu 
kriteeriumid sõltumatute organite järelevalve jaoks; nõuab paremat koostööd ja 
teabevahetust esmaste tervishoiutöötajate ja vaimse tervisega tegelevate 
tervishoiutöötajate vahel, et tegeleda tõhusalt vaimse ja kehalise tervisega seonduvate 
probleemidega;
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11. palub komisjonil esitada Euroopa pakti rakendamiseks peetud temaatiliste konverentside 
tulemused ning pakkuda välja Euroopa tegevuskava kodanike vaimse tervise ja heaolu 
jaoks;

12. ergutab looma Euroopa pakti rakendamiseks konsulteerimise alust, mis koosneks 
komisjoni, nõukogu eesistuja, parlamendi, Maailma Terviseorganisatsiooni ja raviteenuse 
kasutajate, perekondade, hooldajate,VVOde ning teadustöö tegijate esindajatest;

Depressiooni ja enesetappude ennetamine

13. palub liikmesriikidel rakendada sektoriüleseid programme enesetappude ennetamiseks, 
toetades tervislikku eluviisi, vähendades ohutegureid ja tagades toetuse enesetapukatse 
teinud inimestele ning enesetapu sooritanud inimeste perekondadele;

14. kutsub liikmesriike üles looma koos kohalike organisatsioonide ja avalikkusega 
piirkondlikke teabevõrke tervishoiutöötajate, raviteenuse kasutajate, nende perekondade, 
nende haridusasutuste ja töökohtade vahel, et vähendada depressiooni ning
enesetapukalduvust;

Noorte vaimne tervis ja haridus

15. palub liikmesriikidel tagada toetus koolide töötajatele, et kujundada välja tervislik kliima 
ja noorte inimeste sotsiaalse integratsiooni tugevdamise eesmärgil luua suhteid kooli, 
vanemate, tervishoiuteenuste pakkujate ja kogukonna vahel;

16. kutsub liikmesriike üles korraldama vanematele toetusprogramme, eriti ebasoodsas 
olukorras olevate perekondade jaoks;

17. rõhutab vajadust tervishoiusüsteemi planeerimise järele, mis vastab vajadusele laste ja 
täiskasvanute vaimse tervise eriarstiteenuste järele;

18. teeb ettepaneku, et vaimne tervis tuleks inkorporeerida kõikide tervishoiutöötajate 
õppeprogrammidega ning et see tuleks ette näha jätkuhariduse ja -koolituse jaoks selles 
valdkonnas;

Vaimne tervis töökohal

19. on seisukohal, et töökoht omab vaimse tervise probleemidega inimeste sotsiaalses 
integratsioonis keskset kohta ning kutsub üles toetama nende inimeste palkamist, tööl 
hoidmist, tööle ennistamist ja tööle naasmist, asetades rõhu kõige haavatamate gruppide 
integratsioonile;

20. kutsub tööandjaid üles edendama tervislikku töökliimat, pöörates tähelepanu tööga seotud 
stressile, mis on töökoha tõttu avalduva vaimse häire peamine põhjus, ning kõrvaldama 
need põhjused;

21. ergutab tööandjaid võtma oma tervise ja tööohutuse strateegiate osana vastu programme 
oma töötajate emotsionaalse ja vaimse heaolu edendamiseks ning palub komisjonil 
levitada positiivseid näiteid selliste programmide Internetis avaldamise abil;



PR\747000ET.doc 7/11 PE414.223v01-00

ET

22. palub liikmesriikidel tagada, et inimestelt, kellel on vaimse tervise probleemide tõttu õigus 
haigus- ja töövõimetushüvitistele, ei võetaks ära nende õigust töötamisele ning et nad ei 
kaotaks uue töö leidmisel oma töövõimetuse või haigusega seotud hüvitisi;

Vanurite vaimne tervis

23. kutsub liikmesriike üles võtma asjakohased meetmed, et suurendada vanurite elukvaliteeti 
ja säilitada selle kõrge tase, propageerida tervist ja aktiivset vananemist kogukonna elus 
aktiivse osalemise abil, mis hõlmab ka varaseid ettevalmistusi pensionile jäämiseks;

24. rõhutab vajadust uurida neurodegeneratiivsete häirete ja teiste vanusega seotud 
vaimuhaiguste ennetamist ja nende korral toimuvat hooldust;

25. rõhutab vajadust hinnata vanurite üheaegselt haigestumist ning vajadust koolitada 
tervishoiutöötajaid, et suurendada nende teadlikkust vaimse tervise probleemidega 
vanurite vajadustest;

26. palub komisjonil ja liikmesriikidel töötada sotsiaalse kaitse ja integratsiooni avatud 
koordineerimismeetodi kontekstis välja põetamise ja pikaajalise hoolduse suunised, et 
aidata vältida vanurite väärkohtlemist;

Võitlus häbimärgistamise ja sotsiaalse tõrjutusega

27. nõuab avaliku teabe ja teavitamise kampaaniate korraldamist meedia, Interneti, koolide ja 
töökohtade kaudu, et edendada emotsionaalset tervist, suurendada teadlikkust 
depressiooni ja enesetapukalduvuste kõige tavalisemate tunnuste kohta, kaotada häbimärk 
vaimsetelt häiretelt ja propageerida varajast abi otsimist ning vaimse tervise probleemide 
all kannatavate inimeste aktiivset integreerimist;

28. rõhutab meedia esmatähtsat rolli vaimuhaiguste suhtes võetud hoiakute muutmisel ning 
nõuab Euroopa suunise väljatöötamist vaimse tervise vastutustundliku käsitlemise kohta 
meedias;

29. palub liikmesriikidel toetada raviteenuse kasutajaid ja hooldajaid esindavate 
organisatsioonide tugevdamist, et soodustada nende osalust poliitika väljatöötamisel ja 
rakendamisel ning vaimse tervisega seotud teadustöö kõikides etappides;

30. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa büroole.
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SELETUSKIRI

Vaimne tervis mõjutab meie igapäevast elu ja annab panuse heaolusse, solidaarsusesse ja 
sotsiaalsesse õiglusesse. Halb vaimne tervis vähendab vastupidiselt sellele inimeste ja nende
perekondade elukvaliteeti ja toob kaasa kulud tervishoiusektori, sotsiaal-, majandus-, haridus-, 
kindlustus-, karistus- ja õigussüsteemi jaoks. 
Järjest enam suureneb teadmine, et vaimne tervis on tervise alustala. Me peame üksnes 
arvestama, et: 
 üks inimene neljast kogeb vähemalt korra elus mingit vaimset häiret;

 depressioon on üks kõige laiemalt levinud vaimsetest häiretest, mis mõjutab ühte naist kuuest 
Euroopas, ning arvatakse, et 2020. aastaks on depressioon arenenud riikides kõige levinum 
haigus ja töövõimetuse levikult teine põhjus;

 ELis sooritatakse igal aastal umbes 59 000 enesetappu, millest 90% põhjustavad vaimsed 
häired;

 haavatavad ja tõrjutud grupid, nagu töötud, võõrtöötajad, puuetega inimesed, kuritarvitamise 
all kannatavad inimesed ning psühhoaktiivsete ainete kasutajad, kannatavad tõenäolisemalt 
vaimse tervise probleemide all; 

 vananeva elanikkonnaga Euroopas muutuvad neurodegeneratiivsed häired üha tavalisemaks. 

Seetõttu eksisteerib vajadus kasutada kooskõlastatud lähenemisviisi vaimse tervisega seotud 
probleemide lahendamiseks, sest see teema puudutab meid kõiki. Siiski on tõsiasi, et vaimseid 
häireid ei käsitleta sama tõsiselt kui kehalist tervist. 

Kuigi probleemide, struktuuride ja vastuvõetud poliitika suhtes eksisteerivad liikmesriikide vahel 
märkimisväärsed erinevused, on enamik neist nihutanud rõhuasetuse vaimsete häiretega inimeste 
kinnipidamiselt ja kaitselt nende hooldusele ja ravile. Sellele vaatamata on seda muutust paljudel 
juhtudel teostatud ilma planeerimise, kohaste ressursside ja kontrollimehhanismideta ning 
sagedasti eelarvekärbete abil;

Samal ajal kannatavad vaimsete häiretega inimesed ja nende perekonnad edasi sotsiaalse 
tõrjutuse ja diskrimineerimise all ning seda vaatamata paranenud ravivõimalustele ja 
psühhiaatrilise hoolduse arengule.

Vajadus edendada head vaimset tervist on enesestmõistetav, kui sotsiaalse ühtekuuluvuse ja 
majanduskasvu eesmärke tahetakse saavutada pikaajaliselt jätkusuutlikul alusel. ELi tasandil on 
seda asjaolu tunnistatud mitte ainult avaliku tervishoiu programmides, vaid ka teadustöö, 
mittediskrimineeriva kohtlemise, tööhõive ja hariduse programmides. 

Aasta 2005 oli vaimse tervise teetähis. Pärast Maailma Terviseorganisatsiooni ministrite 
konverentsi vaimse tervise teemal avaldas komisjon oma rohelise raamatu „Elanikkonna vaimse 
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tervise parandamine – Euroopa Liidu vaimse tervise strateegia väljatöötamine”, millega algatati 
arutelu, kuidas parandada lähenemist vaimuhaigustele ja edendada vaimset heaolu.

Oma 2006. aastal vastu võetud resolutsioonis elanikkonna vaimse tervise parandamise kohta 
väljendas parlament oma toetust sellele lähenemisviisile, et rõhutada vaimset tervist kui 
prioriteeti ja luua võimalusi probleemidele ühiselt vastu astumiseks. 

Brüsselis 12.–13. juunil 2008. aastal toimunud Euroopa konverents „Üheskoos vaimse tervise ja 
heaolu nimel”, millel pani alus vaimse tervise ja heaolu Euroopa paktile, andis märku 
liikmesriikide kindlast otsusest määrata kindlaks elanikkonna vaimse tervise parandamise 
meetmed sektoriülese strateegia raames, mis väljub tervishoiu valdkonna raamidest ning mille 
üldisem eesmärk on tagada sotsiaalse kaitse ja vaimse tervise ning heaolu kõrge tase hariduse ja 
töö valdkonnas. 

Pakt teeb eelkõige ettepaneku koondada kokku teadmised ja parimad tavad, et üheskoos luua 
vastuvõetavad ettepanekud meetmeteks sotsiaal- ja majanduselu tähtsaimates valdkondades. Pakti 
efektiivsuse suurendamiseks on kavandatud rida temaatilisi konverentse. Samal ajal on koostöös 
liikmesriikide ministeeriumite, teadlaste ja teadustöö tegijatega koostatud samuti viis 
konsensusdokumenti. 

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raport

Käesolev ettepanek võib endast kujutada kasulikku vahendit vaimse tervise valdkonnas vajalike 
muudatuste tegemiseks.

Raport sisaldab terve rea üldisi soovitusi elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamiseks, 
häbimärgistamise, diskrimineerimise ning sotsiaalse tõrjutusega võitlemiseks, ennetava tegevuse 
ja eneseabi tugevdamiseks ning abi ja adekvaatse ravi andmiseks vaimse tervise probleemidega 
inimestele, nende perekondadele ja hooldajatele. See sisaldab samuti täpseid soovitusi Euroopa 
paktis määratletud viie esmatähtsa valdkonna kohta. 

Need valdkonnad on:

 enesetappude ja depressiooni ennetamine;
 noorte vaimne tervis ja haridus;

 vaimne tervis töökohal;
 vanurite vaimne tervis;

 võitlus häbimärgistamise ja sotsiaalse tõrjutusega.

Depressiooni ja enesetapu ennetamine
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Raportöör usub, et depressiooni ja enesetappude ennetamine nõuab selliste sektoriüleste 
programmide rakendamist, mis keskenduvad tervislike eluviiside toetamisele, ohutegurite 
vähendamisele (lihtne juurdepääs ravimitele ja narkootikumitele, alkoholi liigtarbimine) ning 
toetades enesetapukatse sooritanud inimesi ja enesetapu sooritanud inimeste perekondi ning 
teostades nende üle järelevalvet, tehes selgeks, et depressioon on ravitav vaimne häire ja 
enesetappu on võimalik vältida. Raportöör usub, et selles kontekstis on oluline töötada kohalikul 
tasandil välja võrgustikud, et anda teavet ja toetust eneseabi jaoks.

Noorte vaimne tervis ja haridus
Noorte osalust jätkusuutlikus arengus on võimalik saavutada ainult siis, kui noored inimesed on 
kehaliselt ja vaimselt terved ning neid on kõrgetasemelise hariduse ja koolituse abil korralikult 
varustatud teadmiste ja oskustega.

Raportöör väidab, et tuleb võtta meetmeid, et luua kooskõlastatud ja integreeritud raviteenused, 
mis on ehitatud noorte inimeste, nende perekondade, tööturu osapoolte ning hariduse ja 
tervishoiu sidusrühmade ümber, ning mis katavad kõiki vanuserühmi. Ta kutsub liikmesriike 
seetõttu üles korraldama toetusprogramme vanematele ning toetama koolipersonali, et kujundada 
välja tervislik koolikliima. Samuti rõhutab ta vajadust tagada lastele ja täiskasvanutele vaimse 
tervise eriarstiteenused ning teeb ettepaneku, et vaimne tervis tuleks lisada kõikide 
tervishoiutöötajate õppeprogrammidesse. 

Vaimne tervis töökohal
Töötingimused mängivad elanikkonna vaimses tervises olulist rolli. Tingimused, nagu halvad 
juhtimisvõtted, vähene suhtlus, ahistamine, lärm, töökoormus ja vähene ohutus töökohal, võivad 
kaasa tuua suurema stressi, aidata kaasa vaimsete häirete väljakujunemisele ning sundida 
töötajaid ennetähtaegselt pensionile minema või invaliidsuspensionile jääma.

Samal ajal suurendavad töötus ja ebastabiilne sissetulek vaimsete häirete tekke ohtu ning piiravad 
juurdepääsu peamisetele meditsiinilistele sekkumisvahenditele vaimse tervise valdkonnas.

Vaimse tervise edendamiseks töökohal ning ELi majandusnäitajate parandamiseks palub 
raportöör tööandjatel rakendada tavasid, mis edendavad „paremate” töökohtade pakkumise 
eesmärgil head vaimset tervist töökohal. Raportöör nõuab samuti selliste algatuste igakülgset 
laiendamist, mille eesmärk on vaimse tervise probleemidega inimeste integreerimine töökohale 
nende palkamise, tööl hoidmise ja tööle ennistamise abil ning nende taasintegreerimist tööturule 
võrdsetel alustel. Lisaks sellele on oluline, et komisjon peaks pakkuma võimalust avaldada ja 
ajakohastada meetmeid, mida tööandjad on rakendanud oma töötajate emotsionaalse ja vaimse 
heaolu kaitsmiseks.

Vanurite vaimne tervis
Vanuse suurenedes kasvab oht teatud vaimsete häirete tekkeks ning lisaks Alzheimeri tõvele 
esinevad sagedasti veel mõned muud probleemid, nagu depressioon, stress ja psüühilised häired. 
Selles kontekstis tuleb vanu inimesi võtta vaimse heaolu edendamise peamise sihtrühmana. 
Vanurite eest hoolitsemisega kaitseme me nende õigust väärikale ja aktiivsele vananemisele ning 
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tagame sotsiaalse ühtekuuluvuse. Raportöör toetab vanade inimeste elukvaliteedi parandamiseks 
mõeldud meetmeid. Eriliselt tuleks rõhku asetada neurodegeneratiivsete häirete ja teiste 
vaimuhaiguste tekkemehhanismide ja põhjuste teaduslikule uurimisele ning nende ennetamisele 
ja hooldusele. Samuti eksisteerib vajadus hinnata sellega seoses üheaegset haigestumist ja 
tervishoiutöötajate koolitamist, sest teadusharudeülene lähenemisviis halva vaimse tervisega 
seotud keerulistele olukordadele loob oluliselt lisandväärtust.

Võitlus häbimärgistamise ja sotsiaalse tõrjutusega
Raportöör usub, et teadmuspõhise ühiskonna seisukohalt tuleks välja töötada Euroopa strateegia 
vaimse tervise edendamiseks. See tähendab muu hulgas, et Euroopa ühiskonnad peaksid selgelt 
mõistma vaimse tervise kontseptsioone ja omama täpset arusaama probleemi praeguseks hetkeks 
jäädvustatud ulatusest ja probleemi loomupärasest dünaamikast ning arusaama oma osalemise 
olulisusest terviklike lahendusvõimaluste väljatöötamise tingimuste kujundamisel.

Võttes oma lähtekohaks arvamuse, et teabe andmine peaks algama koolis ja seda peaks 
laiendama kõikidesse valdkondadesse, teeb raportöör ettepaneku korraldada teabekampaaniaid, et 
aidata vähendada häbimärgistamist ja sotsiaalset tõrjutust, parandada vaimsete häirete ravi 
varajase diagnoosimise abil sekkumise ja asjakohase tegelemisega, ning vähendada erinevust 
kehalise ja vaimse tervise vahel. Samal ajal rõhutab raportöör vajadust, et raviteenuse kasutajad 
ja nende perekonnad osaleksid poliitika väljatöötamises ja rakendamises, nii et raviteenused 
vastaksid rohkem vajadustele ja oleksid kasutajasõbralikumad.

Esmatähtsad tegevusvaldkonnad Euroopa ja riiklikul tasandil
Et edendada elanikkonna vaimset tervist ja heaolu, raportöör:
 nõuab koostööd ELi institutsioonide, liikmesriikide, kohalike ja piirkondlike organite ja 

tööturu osapoolte vahel viies esmatähtsas valdkonnas, millele on viidatud Euroopa paktis; 
 teeb ettepaneku võtta vastu konsulteerimise alus, et jälgida ja kooskõlastada pakti 

rakendamise meetmeid ning kutsub komisjoni üles esitama pakti rakendamise kontekstis 
korraldavate konverentside lõppjäreldusi;

 rõhutab vajadust Euroopa tegevuskava järele kodanike vaimse tervise ja heaolu jaoks ning 
vajadust töötada välja sobivad vaimse tervise näitajad, et parandada vajaduste hindamist 
riiklikul ja Euroopa tasandil; 

 nõuab ühenduse ja liikmesriikide kättesaadavate ressursside optimaalset kasutamist, et 
edendada vaimset tervist ennetusalase teadustöö, korraliku hoolduse uute struktuuride, 
vaimuhaiguste tõhusa ravi ning tööturule integreerimise programmide abil;

 rõhutab vajadust tagada kõrgekvaliteedilised, kättesaadavad, tõhusad ja universaalsed vaimse 
tervise raviteenused;

 nõuab, et tähelepanu pöörataks võtmepositsioonidel olevate isikute koolitamisele vaimse 
tervisega seotud küsimuste suhtes; 

 nõuab vaimse tervise probleemidega inimestele juurdepääsu korralikule haridusele, 
koolitusele ja tööhõivele ning neid terve elu ümbritseva toetava ja soodustava keskkonna 
loomist, pöörates eriti tähelepanu kõige haavatavamatele gruppidele.
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