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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a mentális egészségről
(2008/2209(INI))

Az Európai Parlament,

– tekinttel az EU 2008. június 12–13-án Brüsszelben megrendezett, „Együtt a mentális 
egészségért és jólétért” című magas szintű konferenciájára, ahol megszületett az európai 
paktum a mentális egészségért és jólétért,

– tekintettel „A népesség mentális egészségének javításáról – Az Európai Unió mentális 
egészségügyi stratégiájának céljából” című bizottsági zöld könyvre (COM(2005)0484), 

– tekintettel „A népesség mentális egészségének javításáról: az Európai Unió mentális 
egészségügyi stratégiája felé” című, 2006. szeptember 6-iállásfoglalására1, 

– tekintettel a WHO európai miniszteri konferenciájának 2005. január 15-i nyilatkozatára az 
Európában a mentális egészségre vonatkozó kihívások kezeléséről és a megoldások 
kialakításáról,

– tekintettel az Európai Tanács 2008. június 19–20-i következtetéseire, amelyek kiemelték a 
tagállamok közötti és azokon belüli, az egészség és a várható élettartam közötti szakadék 
megszüntetésének jelentőségét és hangsúlyozták a főbb krónikus, nem fertőző betegségek 
területén való megelőző tevékenységek fontosságát,

– tekintettel a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos, 2007–2012 
közötti közösségi stratégiáról szóló, 2008. január 15-i állásfoglalására2,

– tekintettel a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményre,

– tekintettel az EK-Szerződés 2., 13. és 152. cikkére,

– tekintettel az Unió Alapjogi Chartájára,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A6-0000/2008),

A. mivel a mentális egészség és jólét központi jelentőségű az egyén életminősége és a 
társadalom szempontjából, továbbá kulcsfontosságú tényezők az EU lisszaboni 
stratégiájának célkitűzései és a fenntartható fejlődés felülvizsgált stratégiája 
szempontjából, 

B. mivel az EU stratégiai dokumentumai rávilágítottak a mentális egészség jelentőségére e 
célkitűzések megvalósítása szempontjából és a vonatkozó gyakorlati intézkedések 

                                               
1  HL C 305. E, 2006.12.14., 148. o.
2  Elfogadott szöveg, P6_TA(2008)0009
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szükségességére, 

C. mivel a mentális egészségre vonatkozó közösségi stratégia hozzáadott értéke elsősorban a 
megelőzés területén lelhető fel,

D. mivel a mentális egészséggel kapcsolatos problémák igen elterjedtek Európában, ugyanis 
minden negyedik embernek élete során legalább egyszer vannak ilyen jellegű problémái, 
ennél sokkal többeket pedig közvetetten érintenek, 

E. mivel a nem a mentális egészség jelentős aspektusa, 

F. mivel az öngyilkosság Európában továbbra is az idő előtti elhalálozás jelentős oka, és 
mivel tízből kilenc esetben ezt mentális zavarok, gyakran depresszió előzi meg, 

G. mivel azonban a mentális egészség előmozdításának és a zavarok megelőzésének 
jelentőségét továbbra sem ismerik el általánosan, és e területeken nem születnek 
beruházások, továbbá nem támogatják az ilyen problémáktól szenvedő embereket, 

H. mivel a rossz mentális egészség pénzügyi költsége a becslések szerint a társadalomnak a 
tagállami GDP-k 3 és 4%-a közé esik, és mivel e kiadások nagyobb részét az 
egészségügyi ágazaton kívül költik el, elsősorban a munkából való rendszeres távollét, a 
munkaképtelenség és a korai nyugdíjazás miatt,

I. mivel a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek fokozzák a mentális egészséggel 
kapcsolatos problémákat, és mivel a rossz mentális állapotban levők aránya a sérülékeny 
csoportokban magasabb,

J. mivel a legtöbb európai uniós országban megtörtént az elmozdulás a hosszú távú 
intézményi ellátás felől a közösségben való támogatott élet felé; mivel azonban erre 
megfelelő tervezés és forráselkülönítés nélkül került sor ellenőrző mechanizmusok nélkül 
és gyakran költségvetés-csökkentéssel,

K. mivel bár a fizikai és a mentális egészség egyformán fontos és a kettő egymással 
összefügg, a mentális egészséggel kapcsolatos problémákat gyakran nem diagnosztizálják 
vagy alulbecsülik, és nem kezelik megfelelően, 

L. mivel bár továbbra is a depresszió az egyik leggyakoribb és legkomolyabb zavar, a 
leküzdésére tett intézkedések gyakran nem megfelelőek; mivel csak kevés tagállam 
vezetett be prevenciós programokat, 

M. mivel az egész életen át tartó mentális egészség alapjait a személy életének első néhány 
évében fektetik le, és mivel a fiatalok között gyakoriak a mentális betegségek,

N. mivel az uniós népesség öregedése az idegrendszeri degeneratív rendellenességek 
gyakoribb előfordulásával jár,

O. mivel a mentális problémáktól szenvedő emberek és családjaik által tapasztalt 
megkülönböztetés és társadalmi kirekesztés nem csak következményei a mentális 
zavaroknak, de olyan kockázati tényezők is, melyek akadályozzák a segítségkérést és a 
kezelést, 
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P. mivel a tagállamok között és azokon belül jelentős eltérések tapasztalhatók a mentális 
egészség területén,  

Q. mivel a kutatások új eredményeket hoznak a mentális egészség orvosi és társadalmi 
dimenziójáról; mivel azonban még mindig jelentős hiányosságok tapasztalhatók,

1. üdvözli a mentális egészségről és jólétről szóló európai paktumot, és hogy a mentális 
egészséget és jólétet elsődleges jelentőségű fellépési területként ismerték el;

2. határozottan támogatja az uniós intézmények, a tagállamok, a regionális és helyi 
hatóságok, valamint a szociális partnerek közötti, öt kiemelt területre fókuszáló 
együttműködésre és fellépésre irányuló felhívást a lakosság mentális egészségének és 
jólétének elősegítése, a megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a 
megelőző fellépések és az önsegítés megerősítése, valamint a mentális egészséget érintő 
problémáktól szenvedő emberek, családtagjaik és gondozóik számára való támogatás és 
megfelelő kezelés nyújtása céljából;

3. felhívja a tagállamokat, hogy tudatosítsák a jó mentális egészség jelentőségét különösen 
az egészségügyi dolgozók és olyan célcsoportok körében mint a szülők, a tanárok, a 
szociális és jogi szolgálatok, munkáltatók, gondozók és különösen a szélesebb értelemben 
vett nyilvánosság; 

4. felhívja a tagállamokat, hogy a Bizottsággal és az Eurostattal együttműködésben 
fejlesszék a mentális egészséggel, valamint a mentális egészség és az egészséges élet 
közötti kapcsolatra vonatkozó tudást az információk egyértelmű, könnyen hozzáférhető 
és érthető módon történő cseréjére és terjesztésére alkalmas mechanizmusok révén; 

5. felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon az adatok összehasonlíthatóságát javító közös 
mutatókat, és hogy a mentális egészség elősegítése érdekében könnyítse meg a legjobb 
gyakorlatok cseréjét és a tagállamok közötti együttműködést;

6. úgy véli, hogy a hangsúlyt a rossz mentális egészség társadalmi beavatkozás révén történő 
megelőzésére kell fektetni, különös figyelmet fordítva a legsérülékenyebb csoportokra;

7. felhívja az EU-t, hogy a mentális egészség területén való intenzívebb kutatás elősegítésére 
használja a hetedik keretprogram biztosította finanszírozási lehetőségeket;

8. felhívja a tagállamokat, hogy optimálisan használják ki a rendelkezésre álló közösségi és 
nemzeti forrásokat a mentális egészség előmozdítására és a kulcspozíciókban levő 
személyek tudatosságát növelő és a számukra biztosított képzési programokra, hogy 
elősegítsék a mentális egészséggel kapcsolatos problémák korai diagnózisát, az azonnali 
beavatkozást és a megfelelő kezelést;

9. felhívja a tagállamokat, hogy a mentális egészséggel kapcsolatos problémáktól szenvedő 
személyek számára biztosítsanak hozzáférést megfelelő oktatáshoz, képzéshez és 
foglalkoztatáshoz, és biztosítsák, hogy a szükségleteiknek megfelelő támogatást kapnak;

10. hangsúlyozza, hogy magas minőségű, hatékony, hozzáférhető és a mentális egészséggel 
kapcsolatos univerzális szolgáltatások nyújtására vonatkozó hosszú távú tervezésre és a 
független szervek általi nyomon követéshez szükséges kritériumok elfogadására van 
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szükség; jobb együttműködésre és kommunikációra szólít fel az elsődleges egészségügyi 
dolgozók és a mentális egészséggel foglalkozók között, hogy hatékonyabban lehessen 
kezelni a mentális és a fizikai egészséggel összefüggő problémákat;

11. felhívja a Bizottságot, hogy mutassa be az európai paktum végrehajtásához megrendezésre 
kerülő tematikus konferenciák eredményeit, és tegyen javaslatot a mentális egészségre és 
jólétre vonatkozó európai cselekvési tervre;

12. az európai paktum végrehajtása érdekében ösztönzi egy konzultációs platform 
létrehozását, melynek tagjai a Bizottság, a Tanács elnöksége, a Parlament, a WHO és a 
szolgáltatásokat igénybe vevők, családok, gondozók, nem kormányzati szervezetek 
képviselői és akadémikusok lennének;

A depresszió és az öngyilkosság megelőzése

13. felhívja a Bizottságot, hogy az öngyilkosságok megelőzésére hajtson végre ágazatokon 
átnyúló programokat, amelyek révén ösztönzi az egészséges életmódot, csökkenti a 
kockázati tényezőket, támogatja az öngyilkossági kísérletet elkövető embereket és az 
öngyilkosságot elkövetők családi környezetét;

14. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre regionális információs hálózatokat az 
egészségügyi dolgozók, a szolgáltatásokat igénybe vevők, családjaik, oktatási 
intézményeik és munkahelyeik között a helyi szervezetekkel és a nyilvánossággal együtt a
depresszió és az öngyilkos viselkedés csökkentése érdekében;

Mentális egészség a fiatalok körében és az oktatás területén

15. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák az iskolai személyzetet az egészséges iskolai 
környezet kialakításában, az iskolák, szülők, egészségügyi szolgáltatásnyújtók és a 
közösség közötti kapcsolatok kiépítésében a fiatalok társadalmi integrációjának 
megerősítése érdekében;

16. felhívja a tagállamokat, hogy szervezzenek támogató programokat a szülők és különösen a 
hátrányos helyzetű családok részére;

17. hangsúlyozza, hogy olyan egészségügyi rendszer megtervezésére van szükség, amely 
kielégíti a gyermekek és fiatalkorúak mentális egészséghez kapcsolódó speciális 
szolgáltatások iránti szükségleteit;

18. javasolja, hogy a mentális egészséggel kapcsolatos tanulmányokat építsék be valamennyi 
egészségügyi dolgozó tanulmányi programjába és írják elő a folyamatos képzést és 
továbbképzést ebben az ágazatban;

Mentális egészség a munkahelyi környezetben

19. véleménye szerint a munkahely központi szerepet játszik a mentális egészséggel 
kapcsolatos problémákkal küzdő emberek társadalmi integrációjában, és támogatásra 
szólít fel az ilyen emberek toborzása, megtartása, rehabilitációja és munkahelyre való 
visszatérése tekintetében, különös hangsúlyt fektetve a legsérülékenyebb csoportok 
integrációjára;
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20. felkéri a munkáltatókat, hogy segítsék elő az egészséges munkahelyi környezetet, 
szenteljenek figyelmet a munkával kapcsolatos stressznek, a mentális zavarok munkahelyi 
okainak és ezen okok kezelésének;

21. bátorítja a munkáltatókat, hogy a munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos 
stratégiájuk részeként fogadjanak el a munkavállalók érzelmi és mentális jólétének 
elősegítésére irányuló programokat és felhívja a Bizottságot, hogy az ilyen programok 
interneten való közzétételével terjessze a pozitív modelleket;

22. felkéri a tagállamokat annak biztosítására, hogy a mentális egészséggel összefüggő 
problémák miatt betegségi vagy rokkantsági ellátásra jogosult személyeket ne fosszák 
meg a foglalkoztatáshoz való hozzáféréshez való joguktól és hogy új munkahely találása 
esetén ne veszítsék el az ilyen jogosultságaikat;

Az idősek mentális egészsége

23. felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak el az idősek életminőségének javításához és 
magas szintjének fenntartásához kellő intézkedéseket, ösztönözzék az aktív öregedést a 
közösségi életben való részvételen keresztül, ideértve a nyugdíjazásra való korai 
felkészülést;

24. hangsúlyozza, hogy kutatásokat kell végezni az idegrendszeri degeneratív betegségek és 
egyéb korral összefüggő mentális betegségek megelőzése és ellátása terén;

25. megjegyzi, hogy szükséges az idősek betegségtársulásainak értékelése és az egészségügyi 
személyzet képzése a mentális betegségektől szenvedő idősek szükségleteire vonatkozó 
tudásmennyiség növelése érdekében;

26. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a szociális védelemmel és integrációval 
foglalkozó nyílt koordinációs módszer keretében dolgozzanak ki iránymutatásokat az 
ápolásra és a hosszú távú gondozásra vonatkozóan az idősekkel való rossz bánásmód 
megelőzése érdekében;

A megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés leküzdése

27. a médiában, az interneten, az iskolákban és a munkahelyeken megszervezendő, a 
nyilvánosság tájékoztatását és tudatosságának növelését célzó kampányokra szólít fel az 
érzelmi egészség elősegítése, a depresszió és az öngyilkossági tendenciák leggyakoribb 
tüneteire vonatkozó ismeretek fokozása, a mentális zavarok megbélyegzésének 
megszüntetése és a mentális problémákkal küzdő emberek mielőbbi segítségkérésének és 
integrációjának elősegítése érdekében;

28. kiemeli a média kulcsfontosságú szerepét a mentális betegségekkel kapcsolatos felfogások 
megváltoztatásában, és európai iránymutatások kidolgozására szólít fel a mentális 
egészség média általi felelős megjelenítésével kapcsolatban;

29. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák a szolgáltatásokat igénybe vevőket és a 
gondozókat képviselő szervezetek megerősítését, hogy megkönnyítsék a szakpolitika 
kidolgozásában és végrehajtásában, valamint a mentális egészség területén való kutatás 
valamennyi fázisában való részvételüket;
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30. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és a WHO európai irodájának.
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INDOKOLÁS

A mentális egészség befolyásolja mindennapjainkat, továbbá a jólét, a szolidaritás és a társadalmi 
igazságosság alkotóeleme is.  Hasonló módon a mentális betegség rontja az emberek és családjuk 
életminőségét, és kiadásokkal jár, amelyek terhet jelentenek az egészségügyi ágazat, a társadalmi, 
gazdasági, oktatási, társadalombiztosítási, büntető- és jogi rendszer számára.   

Egyre inkább tudatosodik mindenkiben, hogy egészség nem létezhet mentális egészség nélkül.  
Elegendő arra gondolni, hogy:  

 4 ember közül 1 életében legalább egyszer valamilyen jellegű mentális zavart tapasztal,  
 az egyik legáltalánosabb – Európában minden hatodik nőt érintő – zavar a depresszió, és 

becslések szerint 2020-ra ez lesz a fejlett világ legáltalánosabb betegsége és a fogyatékosság 
második leggyakoribb oka,

 az EU-ban évente mintegy 59 000 öngyilkosságot követnek el, és ennek 90%-a valamely 
mentális zavarnak tudható be,  

 a sérülékeny és marginalizálódott csoportok, így a munkanélküliek, a migránsok, a 
fogyatékkal élők, a bántalmazottak és a pszichoaktív anyagok fogyasztói nagyobb 
valószínűséggel szembesülnek mentális egészségügyi problémákkal, 

 az elöregedő Európában az idegrendszeri degeneratív betegségek egyre gyakoribbá válnak.   

Következésképpen a mentális egészségüggyel mint kihívással szemben összehangolt 
megközelítésre van szükség, mivel ez mindannyiunkat érintő ügy.  Azonban tény, hogy a 
mentális zavarokat nem kezeljük ugyanolyan komolysággal, mint a testi egészséget.  

Ugyan jelentős különbségek tapasztalhatók a tagállamok között a kihívásokat, a struktúrákat és az 
elfogadott politikai irányvonalakat illetően, legtöbbjük az elkülönítésről és a védelemről a 
mentális zavarokkal küzdők ellátására és kezelésére helyezte át a hangsúlyt.  Sok esetben 
azonban ezt a változást tervezés, megfelelő erőforrások és ellenőrző mechanizmusok nélkül, 
gyakran a költségvetés csökkentése révén hajtották végre.

Ugyanakkor a bővülő kezelési lehetőségek és pszichiátriai ellátás terén elért fejlődés ellenére a 
mentális egészségügyi problémákkal küzdőket és családjukat továbbra is társadalmi kirekesztés 
és hátrányos megkülönböztetés éri.

A mentális egészség előmozdításának szükségessége nyilvánvaló, ha a társadalmi kohézió és a 
gazdasági növekedés céljait hosszú távon fenntartható módon kívánjuk elérni.  Ezt uniós szinten 
elismerték a közegészségüggyel, de a kutatással, a diszkriminációmentes bánásmóddal, a 
foglalkoztatással és az oktatással kapcsolatos cselekvési programokban is. 

A 2005-ös év mérföldkőnek bizonyult a mentális egészség szempontjából.  Az Egészségügyi 
Világszervezet mentális egészségről szóló miniszteri konferenciáját követően a Bizottság 
közzétette „A népesség mentális egészségének javításáról – Az Európai Unió mentális 
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egészségügyi stratégiájának céljából” című zöld könyvet, amely elindította a mentális betegségek 
megközelítésének pontosítására és a mentális jólét előmozdítását szolgáló eszközökről.

A Parlament a 2006-ban elfogadott, a népesség mentális egészségének javításáról szóló 
állásfoglalásában támogatásáról biztosította e megközelítést annak érdekében, hogy a mentális 
egészség prioritásnak minősüljön, és lehetőség nyíljon arra, hogy együtt nőjünk fel a 
kihívásokhoz. 

A 2008. június 12–13-án Brüsszelben rendezett „Együtt a mentális egészségért és jólétért” 
európai konferencia, amely elfogadta az Európai paktum a mentális egészségért és jólétért című 
dokumentumot, azt jelezte, hogy tagállamok a népesség mentális egészségének javítására 
intézkedéseket szándékoznak hozni egy olyan, ágazatokon átívelő stratégia keretében, amely 
túlnyúlik az egészségügyi ágazaton, és célja általánosabban a magas szintű szociális védelem, 
mentális egészség és jólét biztosítása az oktatás területén és a munka világában. 

A paktum konkrétan az ismeretek és bevált gyakorlatok összegyűjtését javasolja, hogy közösen 
elfogadható ajánlásokat tehessünk a társadalmi és gazdasági élet kulcsfontosságú területeit érintő 
intézkedésekre. A paktum hatékonyságának fokozására több tematikus konferenciát vettek 
tervbe, valamint a nemzeti minisztériumokkal, tudósokkal és kutatókkal együttműködésben öt 
konszenzuson alapuló dokumentum készült el. 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentése

E javaslat hasznos eszközül szolgálhat a mentális egészségügyi ágazatban szükséges változások 
véghezviteléhez.

A jelentés egy sor általános ajánlást tartalmaz a népesség mentális egészségének és jólétének 
előmozdítására, a megbélyegzés, a hátrányos megkülönböztetés és a társadalmi kirekesztés 
leküzdésére, a megelőző tevékenységek és az önsegítés megerősítésére, valamint a mentális 
egészségügyi problémákkal küzdőknek, családjuknak és gondozóiknak nyújtandó támogatásra és 
megfelelő kezelésre. Tartalmaz pontosabb ajánlásokat is az európai paktum által meghatározott öt 
kiemelt területre vonatkozóan. 

E területek a következők:
 az öngyilkosság és a depresszió megelőzése,

 mentális egészség a fiatalok körében és az oktatás területén,
 mentális egészség a munkahelyi környezetben,

 az idősek mentális egészsége,
 a megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés leküzdése.
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Az öngyilkosság és a depresszió megelőzése
Az előadó úgy véli, hogy a depresszió és az öngyilkosság megelőzéséhez ágazatokon átívelő 
programok végrehajtása szükséges, amelyek középpontjában az egészséges életmód 
előmozdítása, a kockázati tényezők – így a gyógyszerekhez, kábítószerekhez való egyszerű 
hozzáférés vagy a túlzott alkoholfogyasztás – mérséklése és az öngyilkosságot megkísérlők, 
illetve az öngyilkosok családjának támogatása és nyomon követése áll, és egyértelművé teszi, 
hogy a depresszió kezelhető betegség, az öngyilkosság pedig megelőzhető cselekedet.  Ebben az 
összefüggésben az előadó úgy véli, hogy fontos helyi szinten hálózatokat kialakítani az 
információnyújtás és az önsegítés támogatása érdekében.

Mentális egészség a fiatalok körében és az oktatás területén

A fiataloknak a fenntartható fejlődésben való részvételére vonatkozó célkitűzést csak akkor 
valósíthatjuk meg, ha a fiatalok testileg és mentálisan egészségesek, és magas színvonalú oktatás 
és képzés révén megfelelő tudással és készségekkel rendelkeznek. 

Az előadó fenntartja, hogy intézkedéseket kell hozni olyan koordinált és integrált szolgáltatások 
kialakítására, amelyek a fiatalok, családjuk, a szociális partnerek, valamint az oktatás és az 
egészségügy érintettjei köré szerveződnek, valamennyi korcsoportra kiterjedően.  Ezért felhívja a 
tagállamokat, hogy szervezzenek támogató programokat a szülők számára, és biztosítsanak 
támogatást az oktatási intézmények személyzete számára az egészséges iskolai környezet 
kialakítása érdekében. Hangsúlyozza, hogy a gyermekek és fiatalok számára szakemberek által 
nyújtott mentális egészségügyi szolgáltatásokat kell biztosítani, és javasolja, hogy a mentális 
egészség tárgyát valamennyi egészségügyi dolgozó tanulmányi programjába építsék be.  

Mentális egészség a munkahelyi környezetben
A munkafeltételek jelentős szerepet játszanak a népesség mentális egészségében. Az olyan 
feltételek, mint a negatív igazgatási technikák, a kommunikáció hiánya, a zaklatás, a zaj, a 
munkaterhelés és a munkahelyi biztonság fokozott stresszt okozhatnak, hozzájárulhatnak a 
mentális zavarok kialakulásához, és azt idézhetik elő, hogy a munkavállalók rokkantság miatt idő 
előtt nyugdíjba vonulnak.
Ugyanakkor a munkanélküliség és a biztos jövedelem hiánya is növelheti a mentális zavarok 
kialakulásának kockázatát, és szűkítheti annak az esélyeit, hogy az érintettek hozzáférjenek a 
mentális egészséggel kapcsolatos alapvető orvosi ellátáshoz.

A munkahelyi mentális egészség előmozdítása és az EU gazdasági teljesítményének fokozása 
érdekében az előadó felhívja a munkaadókat, hogy a „jobb” munkahelyek biztosítása érdekében 
alkalmazzanak olyan gyakorlatokat, amelyek elősegítik a mentális egészséget. Az előadó kéri 
továbbá, hogy az azonos feltételekkel történő toborzás, megtartás, rehabilitáció és reintegráció 
révén szélesítsék ki azokat a kezdeményezéseket, amelyek célja a mentális egészségügyi 
problémákkal küzdők munkahelyi integrációja. Emellett fontos, hogy a Bizottság tegye lehetővé 
azon intézkedések közzétételét és aktualizálását, amelyeket a munkaadók hoznak az 
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alkalmazottak emocionális és mentális jólétének biztosítására.

Az idősek mentális egészsége
Egyes mentális zavarok kialakulásának kockázata a korral arányosan növekszik, és az Alzheimer-
kóron kívül gyakoriak az egyéb problémák, mint a depresszió, a stressz és a pszichés zavarok. 
Ebben az összefüggésben az időseket a mentális jólét előmozdítása szempontjából alapvető 
célcsoportként kell kezelni. Az idősek gondozásával megvédjük a méltóságteljes és aktív 
öregedéshez való jogukat, és biztosítjuk a társadalmi kohéziót. Az előadó támogatja az idősek 
életminőségét javító intézkedéseket. Különös hangsúlyt kell fektetni a degeneratív idegrendszeri 
zavarok és más mentális betegségek mechanizmusainak és okainak kutatására, valamint e 
betegségek megelőzésére és kezelésére. E tekintetben szükséges a betegségtársulások és az 
egészségügyi személyzet képzésének értékelése, mivel a mentális betegséggel társuló összetett 
helyzetek több tudományágat átfogó megközelítése jelentős hozzáadott értéket eredményez.

A megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés leküzdése
Az előadó úgy véli, hogy a mentális egészség előmozdítását szolgáló európai stratégiát a tudás 
alapú társadalomnak megfelelően kell kidolgozni. Ez többek között azt jelenti, hogy az európai 
társadalmaknak egyértelmű képet kell alkotniuk a mentális egészségügyi koncepciókról, 
pontosan ismerniük kell a probléma jelenlegi terjedelmét, dinamikáját, és látniuk kell a megoldás 
integrált lehetőségeinek kialakításához szükséges feltételek megvalósításában való részvételük 
fontosságát.

Azon meggyőződéséből kiindulva, hogy a tájékoztatásnak az iskolában kell megkezdődnie, és 
valamennyi területre ki kell terjednie, az előadó javasolja, hogy a megbélyegzés és a hátrányos 
megkülönböztetés mérséklésének elősegítésére szervezzenek tájékoztató kampányokat, korai 
diagnózisok, beavatkozások és azok hatékony irányítása révén javítsák a mentális zavarok 
kezelését, és csökkentsék a testi és a mentális egészség közötti szakadékot. Az előadó 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a szolgáltatások igénybevevőinek és családjuknak részt kell 
vállalniuk a politikák fejlesztésében és végrehajtásában annak érdekében, hogy a szolgáltatások 
jobban megfeleljenek a szükségleteknek, és felhasználóbarátabbak legyenek.

Az európai és a nemzeti szintű fellépés kiemelt területei
A népesség mentális egészségének és jólétének elősegítése érdekében az előadó:

 együttműködésre szólítja fel az EU intézményeit, a tagállamokat, a helyi és regionális 
testületeket és a szociális partnereket az európai paktumban megjelölt öt kiemelt területen, 

 javasolja egy tanácsadó platform elfogadását, amely nyomon követi és összehangolja a 
paktumot végrehajtó intézkedéseket, továbbá felhívja a Bizottságot, hogy a paktum 
végrehajtásával kapcsolatosan tartandó konferenciák következtetéseit tegye közzé, 

 hangsúlyozza, hogy szükség van egy, a mentális egészségre és jólétre vonatkozó európai 
cselekvési tervre, és hogy a szükségletek nemzeti és európai szintű értékelésének javítására ki 
kell dolgozni a mentális egészség megfelelő mutatóit, 

 kéri, hogy a mentális egészség elősegítésére rendelkezésre álló közösségi és nemzeti 
forrásokat optimálisan használják ki a megelőzésre, a megfelelő ellátás új struktúráira és a 
mentális betegségek hatékony kezelésére vonatkozó kutatás finanszírozása, valamint 
munkaerő-piaci integrációs programok révén,
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 hangsúlyozza, hogy minőségi, hozzáférhető, hatékony és egyetemes mentális egészségügyi 
szolgáltatásokra van szükség,

 kéri, hogy fektessenek hangsúlyt a mentális egészségügy szempontjából fontos pozícióban 
lévők képzésére, 

 kéri, hogy a mentális egészségügyi problémákkal küzdők számára biztosítsák a megfelelő 
oktatáshoz, képzéshez és foglalkoztatáshoz való hozzáférést, valamint egész életútjuk során a 
támogató és kedvező környezetet, különös figyelmet fordítva a legsérülékenyebb csoportokra.
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