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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

„Par garīgo veselību”
(2008/2209(INI))

Eiropas Parlaments,

- ņemot vērā ES augsta līmeņa konferenci „Kopā par garīgo veselību un labklājību”, kas 
2008. gada 12.–13. jūnijā notika Briselē un kur tika izstrādāts Eiropas pakts par garīgo 
veselību un labklājību,

- ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu „Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana. Veidojot 
Eiropas Savienības stratēģiju par garīgo veselību”, (COM(2005)0484), 

- ņemot vērā tās 2006. gada 6. septembra rezolūciju „par iedzīvotāju garīgās veselības 
uzlabošanu — veidojot Eiropas Savienības stratēģiju par garīgo veselību1, 

- ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2005. gada 15. janvāra Eiropas 
ministru konferences deklarāciju par garīgās veselības problēmu pārvarēšanu Eiropā un 
risinājumu izstrādāšanu,

- ņemot vērā 2008. gada 19.–20. jūnija Eiropadomes secinājumus, kuros tika izcelts, cik
svarīgi ir samazināt veselības stāvokļa un mūža ilguma starpību starp dalībvalstīm un 
pašās dalībvalstīs, un uzsvērts profilakses darbību svarīgums nozīmīgāko hronisko 
nelipīgo slimību jomā,

- ņemot vērā tās 2008. gada 15. janvāra rezolūciju par Kopienas stratēģiju par veselības 
aizsardzību un drošību darbā 2007.-2012. gadam2,

- ņemot vērā ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām,

- ņemot vērā EK Līguma 2., 13. un 152. pantu,

- ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

- ņemot vērā tās Reglamenta 45. pantu,

- ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīgum komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2008),

A. tā kā garīgai veselībai un labklājībai ir ievērojama nozīme indivīdu un sabiedrības dzīves 
kvalitātē, un tās abas ir būtiski faktori ES Lisabonas stratēģijā un pārskatītajā stratēģijā par 
ilgtspējīgu attīstību, 

B. tā kā ES stratēģiju dokumentos ir izcelts garīgās veselības svarīgums šo mērķu realizēšanā 
un praktisku pasākumu vajadzība šajā ziņā, 

                                               
1  OV C 305 Ε, 14.12.2006., 148. lpp.
2  Teksts pieņemts, P6_TA(2008)0009
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C. tā kā Kopienas garīgās veselības stratēģijas pievienoto vērtību rada galvenokārt 
profilakses joma,

D. tā kā garīgās veselības problēmas ir plaši izplatītas Eiropā, kur viena ceturtdaļa cilvēku 
vismaz vienreiz mūžā ir saskārušies ar garīgās veselības problēmām, bet daudz vairāk ir 
izjutuši netiešu ietekmi, 

E. tā kā būtisks garīgās veselības aspekts ir dzimums, 

F. tā kā pašnāvība joprojām ir nozīmīgs pāragras nāves cēlonis Eiropā, un tā kā deviņos 
gadījumos no desmit šādā veidā mirušajiem pirms tam ir bijuši garīgās veselības 
traucējumi, kas bieži ir bijusi depresija, 

G. tā kā par garīgās veselības uzlabošanu un traucējumu profilaksi joprojām izpratnes un 
šajās jomās trūkst ieguldījumu, un cilvēkiem ar garīgās veselības problēmām trūkst 
atbalsta, 

H. tā kā garīgās slimības sabiedrībai saskaņā ar aplēsēm izmaksā no 3 % līdz 4 % no 
dalībvalstu IKP, un tā kā lielākā daļa šo izdevumu nerodas veselības aizsardzības nozarē
galvenokārt sistemātisku darba kavējumu, darbnespējas un pirmstermiņa pensionēšanās 
dēļ,

I. tā kā sociālā un ekonomiskā nevienlīdzība saasina garīgās veselības problēmas, un tā kā 
garīgo slimību izplatības rādītāji ir lielāki neaizsargātās grupās,

J. tā kā vairākumā Eiropas Savienības valstu ir notikusi pāreja no ilgtermiņa ārstēšanās 
aprūpes iestādēs uz dzīvi sabiedrībā, saņemot palīdzību; taču tā kā šis process ir noticis 
bez pienācīgas plānošanas un resursu sadales, bez kontroles mehānismiem un bieži 
nepietiekama budžeta apstākļos,

K. tā kā, kaut gan garīgā veselība ir tikpat svarīga, cik fiziskā veselība, un to starpā notiek 
savstarpēja mijiedarbība, garīgā veselība bieži netiek diagnosticēta vai netiek adekvāti 
novērtēta un pietiekami ārstēta, 

L. tā kā, kaut gan depresija ir viena no visizplatītākajiem un nopietnākajiem traucējumiem, 
pasākumi tās novēršanai bieži joprojām ir nepietiekami; tā kā tikai vienā dalībvalstī ir 
ieviestas profilakses programmas, 

M. tā kā pamatus garīgajai veselībai mūža garumā ieliek cilvēka pirmajos dzīves gados, un tā 
kā garīgās slimības ir izplatītas jauniešu vidū,

N. tā kā ES iedzīvotāju novecošanās ir saistīta ar biežāku neirodeģeneratīvu saslimšanu 
sastopamību,

O. tā kā diskriminācija un sociālā atstumtība, ko izjūt cilvēki ar garīgās veselības problēmām 
un viņu ģimenes, ir ne tikai garīgās saslimšanas sekas, bet arī riska faktori, kas traucē tiem 
vērsties pēc palīdzības un ārstēšanas, 

P. tā kā garīgās veselības jomā starp dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs ir ievērojama 
nevienlīdzība,  
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Q. tā kā pētījumos tiek sagatavoti jauni dati par garīgās veselības medicīnisko un sociālo 
aspektu; tā kā joprojām tomēr ir ievērojamas nepilnības,

1. Pauž gandarījumu par Eiropas paktu par garīgo veselību un labklājību un par garīgās 
veselības un labklājības atzīšanu kā rīcības pamatprioritāti;

2. Noteikti atbalsta aicinājumu ES iestādēm, dalībvalstīm, reģionālajām un vietējām 
iestādēm un sociālajiem partneriem sadarboties un rīkoties piecās prioritārās jomās 
attiecībā uz iedzīvotāju garīgās veselības un labklājības uzlabošanu, cīņu ar stigmatizāciju 
un sociālo atstumtību, profilaktiskās darbības stiprināšanu un pašpalīdzību, kā arī atbalsta 
un pietiekamas ārstēšanas sniegšanu cilvēkiem ar garīgās veselības problēmām un viņu 
ģimenēm un aprūpes darbiniekiem;

3. Aicina dalībvalstis uzlabot informāciju par stipras garīgās veselības nozīmīgumu, jo īpaši 
veselības aprūpes darbinieku vidū un tādās mērķgrupās kā vecāki, skolotāji, sociālo un 
juridisko dienestu darbinieki, darba devēji, aprūpes darbinieki un, jo īpaši, plašākas 
sabiedrības locekļi;

4. Aicina dalībvalstis sadarbībā ar Komisiju un Eurostat uzlabot informētību par garīgo 
veselību un garīgās veselības un veselīgā mūža saistību, veidojot informācijas apmaiņas 
un izplatīšanas mehānismus skaidrā, viegli pieejamā un saprotamā veidā;

5. Aicina Komisiju piedāvāt kopējus indikatorus, lai uzlabotu datu salīdzināmību un sekmētu 
labākās prakses apmaiņu un dalībvalstu sadarbību, uzlabojot garīgo veselību;

6. Uzskata, ka uzmanība jāpievērš garīgo saslimšanu profilaksei, izmantojot sociālo
iejaukšanos, īpašu uzmanību veltot visneaizsargātākajām grupām;

7. Aicina ES izmantot Septītās pamatprogrammas finansēšanas iespējas, lai garīgās veselības 
jomā veiktu vairāk pētījumu;

8. Aicina dalībvalstis optimāli izmantot pieejamos Kopienas un savus resursus, lai veicinātu 
garīgo veselību un rīkotu informētības palielināšanas un mācību programmas būtiskajām
amatpersonām, lai veicinātu diagnosticēšanu agrīnā attīstības stadijā, tūlītēju iejaukšanos 
un garīgās veselības problēmu pareizu pārvaldību;

9. Aicina dalībvalstis cilvēkiem ar garīgās veselības problēmām dot pieņemamu izglītību, 
mācību un darba iespējas, un nodrošināt, lai tie saņemtu pietiekamu atbalstu savām 
vajadzībām;

10. Uzsver vajadzību pēc skaidras un ilgtermiņa plānošanas, lai sniegtu augstas kvalitātes 
iedarbīgus, pieejamus un visaptverošus garīgās veselības aprūpes pakalpojumus un 
pieņemtu kritērijus uzraudzībai, ko veiktu neatkarīgas struktūras; aicina uzlabot sadarbību 
un saziņu starp nozīmīgākajiem veselības aizsardzības darbiniekiem un garīgās veselības 
aizsardzības darbiniekiem, lai efektīvi risinātu ar garīgo un fizisko veselību saistītas 
problēmas;

11. Aicina Komisiju sagatavot tematisko konferenču, kuras tiks rīkotas, rezultātus, lai īstenotu 
Eiropas paktu un izteiktu priekšlikumu par „Eiropas rīcības plānu iedzīvotāju garīgās 
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veselības un labklājības jomā;

12. Mudina izveidot konsultatīvu paneli, kurā piedalās Komisija, Padomes prezidējošā valsts, 
Parlaments, PVO un pakalpojumu lietotāji, ģimenes, aprūpes personāls, NVO un 
akadēmiķu pārstāvji, lai īstenotu Eiropas paktu;

Depresijas un pašnāvību profilakse

13. Aicina dalībvalstis ieviest starpnozaru programmas pašnāvību profilaksei, veselīga 
dzīvesveida veicināšanai, riska faktoru mazināšanai un atbalsta sniegšanai cilvēkiem, kuri 
ir mēģinājuši izdarīt pašnāvību un to cilvēku ģimenēm, kuri ir izdarījuši pašnāvību;

14. Aicina dalībvalstis veidot reģionālus informācijas tīklus, kuros ietilpst veselības 
aizsardzības sistēmas darbinieki, pakalpojumu lietotāji, viņu ģimenes, izglītības iestādes 
un darbavietas kopā ar vietējām organizācijām un sabiedrības pārstāvji, lai samazinātu 
depresijas un noslieces uz pašnāvību izplatību

Garīgā veselība jauniešu vidū un izglītības sistēmā

15. Aicina dalībvalstis atbalstīt skolu personālu, veidojot veselīgu atmosfēru, attiecību 
veidošanai starp skolu, vecākiem, veselības aizsardzības pakalpojumu sniedzējiem un
sabiedrību lai stiprinātu jauniešu sociālo integrēt

16. Aicina dalībvalstis to rīkot atbalsta programmas vecākiem, jo īpaši nelabvēlīgajām 
ģimenēm;

17. Uzsver vajadzību plānot veselības aizsardzības sistēmu tā, lai tā apmierinātu vajadzību 
pēc specializētu garīgās veselības aprūpes pakalpojumiem bērniem un pusaudžiem;

18. Ierosina iekļaut garīgo veselību visu veselības aizsardzības darbinieku mācību 
programmās, un paredzēt šajā nozarē nepārtrauktās izglītošanās un mācību iespējas;

Garīgā veselība darbavietās

19. Deklarē, ka darbavietām ir būtiska nozīme cilvēku, kam ir garīgās veselības problēmas, 
sociālajā integrācijā, un aicina atbalstīt šo cilvēku pieņemšanu un paturēšanu darbā, 
rehabilitāciju un atgriešanos darbā, uzsverot visneaizsargātāko grupu integrāciju;

20. Aicina darba devējus popularizēt veselīgu darba atmosfēru, pievēršot uzmanību ar darbu 
saistītam stresam, garīgo traucējumu cēloņiem darbavietā un cīņai ar šiem cēloņiem;

21. Mudina darba devējus kā veselības aizsardzības un darba drošības stratēģiju daļu pieņemt 
programmas, kam jāveicina viņu darbinieku emocionālā un garīgā labklājība, un aicina 
Komisiju izplatīt pozitīvus piemērus, publicējot šādas programmas Internet tīklā;

22. Aicina dalībvalstis nodrošināt, lai cilvēkiem, kuriem ir tiesības saņemt slimības vai 
invaliditātes pabalstus garīgās veselības dēļ, netiktu atņemtas tiesības uz iespēju strādāt, 
un ka tie nezaudētu ar invaliditāti/saslimšanu saistītos pabalstus tiklīdz pēc jauna darba 
atrašanas;
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Vecāka gadagājuma cilvēku garīgā veselība

23. Aicina dalībvalstis pieņemt pietiekamus pasākumus, lai uzlabotu un noturētu vecāka 
gadagājuma cilvēku dzīves kvalitāti augstā līmenī, veicinātu veselības aizsardzību un 
aktīvu novecošanu, piedaloties sabiedrības dzīvē, iekļaujot pirmstermiņa sagatavošanos 
pensionēšanai;

24. Uzsver vajadzību pēc pētījumiem par neirodeģeneratīvo saslimšanu un citu ar vecumu 
saistītu garīgo slimību profilaksi un aprūpi;

25. Atzīst vajadzību novērtēt vecāka gadagājuma cilvēku saslimstību ar blakusslimībām un 
vajadzību apmācīt veselības aprūpes darbiniekus, lai palielinātu to zināšanu līmeni par 
tādu vecāka gadagājuma cilvēku vajadzībām, kuriem ir garīgās veselības problēmas;

26. Aicina Komisiju un dalībvalstis sociālās aizsardzības un integrācijas atvērtās 
koordinācijas metodes kontekstā izstrādāt kopšanas un ilgtermiņa aprūpes 
pamatnostādnes, lai palīdzētu novērst sliktu apiešanos ar vecāka gadagājuma cilvēkiem;

Cīņa ar stigmatizāciju un sociālo atstumtību

27. Aicina rīkot sabiedrības informācijas un izpratnes veicināšanas kampaņas plašsaziņas 
līdzekļos, Internet tīmeklī, skolās un darbavietās, lai veicinātu emocionālo veselību, 
palielinātu zināšanu līmeni par visbiežāk sastopamajiem depresijas un noslieces uz 
pašnāvību simptomiem, likvidētu aizspriedumus pret garīgām saslimšanām un veicinātu 
palīdzības meklēšanu agrīnā attīstības stadijā un cilvēku, kuriem ir garīgās veselības 
problēmas, aktīvu integrāciju;

28. Uzsver plašsaziņas līdzekļu svarīgo lomu attieksmes mainīšanā pret garīgajām slimībām 
un aicina izstrādāt Eiropas pamatnostādnes par atbildīgu garīgo slimību atainošanu 
plašsaziņas līdzekļos;

29. Aicina dalībvalstis atbalstīt tādu organizāciju stiprināšanu, kas pārstāv pakalpojumu 
saņēmējus un aprūpētājus, lai sekmētu to dalību politikas formulēšanā un īstenošanā, un 
visos trijos garīgās veselības pētījumu posmos;

30. Uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un 
PVO Eiropas birojam.
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PASKAIDROJUMS

Garīgā veselība ietekmē mūsu ikdienas dzīvi un ir labklājību, solidaritāti un sociālo taisnīgumu 
veicinošs faktors. Pretēji — garīgās saslimšanas mazina cilvēku un viņu ģimeņu dzīves kvalitāti, 
un rada izdevumus, kas ir slogs veselības aizsardzības nozarei un sociālajai, ekonomikas, 
izglītības, apdrošināšanas, sodu un juridiskajai sistēmai.   

Izpratne par to, ka nav veselības bez garīgās veselības, arvien palielinās. Mums ir tikai jāapsver, 
ka:  

 viena ceturtā daļa cilvēku vismaz vienreiz dzīvē ir saskārušies kādu garīgās saslimšanas 
veidu,  

 depresija ir viens no visizplatītākajiem traucējumiem; tā ietekmē vienu sesto daļu sieviešu 
Eiropā, un tiek lēsts, ka līdz 2020. gadam tā būs visizplatītākā slimība attīstītajās pasaules 
valstīs un otrs nozīmīgākais invaliditātes cēlonis,

 ES ik gadu tiek izdarīts apmēram 59 000 pašnāvību, no kurām 90 % ir attiecināmas uz 
garīgām saslimšanām,  

 iespēja, ka ar garīgās veselības problēmām sastapsies neaizsargātas un marginalizētas 
sabiedrības grupas, piemēram, bezdarbnieki, imigranti, cilvēki ar invaliditāti, no vardarbības 
cietušie un psihoaktīvo vielu lietotāji, ir lielāka nekā citām sabiedrības grupām, 

 Eiropā, kur vērojama iedzīvotāju novecošanās, arvien vairāk palielinās neirodeģeneratīvo 
saslimšanu izplatība.  

Tāpēc, lai risinātu problēmas, ko rada garīgās veselības traucējumi, ir jārīkojas saskaņoti, jo šis 
jautājums skar mūs visus. Taču jāatzīst, ka attieksme pret garīgajām saslimšanām nav tikpat 
nopietna kā pret fizisko veselību.  

Kaut gan situācija dažādās dalībvalstīs attiecībā uz risināmajām problēmām, struktūru un 
pieņemto politiku ievērojami atšķiras, lielākā daļa no tām ir mainījuši uzsvaru no cilvēku, kam ir 
garīgas saslimšanas, izolācijas un aizsardzības, uz aprūpi un ārstēšanu. Tomēr daudzos gadījumos
šī pāreja ir veikta bez plānošanas, bez pienācīgiem resursiem un kontroles mehānismiem, un 
bieži — nepietiekama budžeta apstākļos.

Vienlaikus, neraugoties uz uzlabojumiem ārstniecības iespēju ziņā un psihiatriskās aprūpes 
attīstību, cilvēki ar garīgās veselības problēmām joprojām saskaras ar sociālo atstumtību un 
diskrimināciju.

Vajadzība veicināt labu garīgo veselību ir neapšaubāma, ja vēlamies sasniegt sociālās kohēzijas 
un ekonomiskās izaugsmes mērķus ilgtermiņā un ilgtspējīgi. ES līmenī šis fakts ir atzīts rīcības 
programmās ne tikai sabiedrības veselības jomā, bet arī pētniecībā, nediskriminējošā attieksmē, 
nodarbinātībā un izglītībā. 
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2005. gads bija sasniegumu gads garīgās veselības jomā. Pēc PVO ministru konferences par 
garīgo veselību Komisija publicēja Zaļo grāmatu „Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana. 
Veidojot Eiropas Savienības stratēģiju par garīgo veselību”, kas rosināja debates par līdzekļiem, 
kā panākt attieksmes uzlabošanu pret garīgo veselību un veicināt garīgo labklājību.

Parlaments savā 2006. gada rezolūcijā par iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošanu pauda 
atbalstu šai pieejai, lai izceltu garīgo veselību kā prioritāti un radītu iespējas kopīgi uzņemties 
risināt sarežģītos uzdevumus. 

Eiropas konference „Kopā — par garīgo veselību un labklājību”, kas 2008. gada 12.–13. jūnijā 
notika Briselē un kur tika izstrādāts Eiropas pakts par garīgo veselību un labklājību, liecināja par 
dalībvalstu apņemšanos izlemt par iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošanas pasākumiem, 
izmantojot starpnozaru stratēģiju, kura sniegsies tālāk par veselības aizsardzības nozari un kuras 
vispārējais mērķis būtu nodrošināt augstu sociālās aizsardzības un garīgās veselības un 
labklājības līmeni izglītības un darba jomā. 

Paktā jo īpaši tiek piedāvāts koncentrēt zināšanas un labāko praksi, lai kopā sagatavotu 
pieņemamus ieteikumus par pasākumiem svarīgākajās sabiedriskās un saimnieciskās dzīves 
jomās. Lai palielinātu pakta iedarbīgumu, ir ieplānotas vairākas tematiskās konferences, savukārt 
sadarbībā ar valstu ministrijām, zinātniekiem un pētniekiem ir sagatavoti pieci vienprātības 
dokumenti. 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojums

Šis priekšlikums var būt noderīgs garīgās veselības nozarē vajadzīgo izmaiņu rosināšanas 
instruments.

Ziņojumā ir vairāki vispārēji ieteikumi par sabiedrības garīgās veselības un garīgās labklājības 
veicināšanu, cīņu ar stigmatizāciju, diskrimināciju un sociālu atstumtību, profilaktiskās darbības 
un pašpalīdzības stiprināšanu un atbalsta un pienācīgas ārstēšanas nodrošināšanu cilvēkiem ar 
garīgās veselības problēmām, viņu ģimenēm un aprūpes darbiniekiem. Tajā ir ietverti arī konkrēti 
ieteikumi Eiropas paktā noteiktajās piecās prioritārajās jomās. 

Šīs jomas ir:
 pašnāvību un depresijas profilakse,

 garīgā veselība jauniešu vidū un izglītības sistēmā,
 garīgā veselība darbavietās,

 vecāka gadagājuma cilvēku garīgā veselība,
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 cīņa ar stigmatizāciju un sociālo atstumtību.

Pašnāvību un depresijas profilakse
Ziņotāja uzskata, ka depresijas un pašnāvību profilaksei ir jāievieš starpnozaru programmas, 
kurās uzmanība pievērsta veselīga dzīvesveida popularizēšanai, riska faktoru, piemēram, vieglas 
medikamentu, narkotiku pieejamības, pārmērīga alkohola lietošana, mazināšanai, un atbalsta 
sniegšanai cilvēkiem, kuri ir mēģinājuši izdarīt pašnāvību, un šādu cilvēku uzraudzība, kā arī 
atbalsts to cilvēku ģimenēm, kuri ir izdarījuši pašnāvību, skaidri paužot, ka depresija ir ārstējama 
saslimšana, bet pašnāvība — darbība, kuru var novērst. Šajā kontekstā ziņotāja uzskata, ka ir 
svarīgi veidot sadarbības tīklus vietējā līmenī, lai sniegtu pašpalīdzībai vajadzīgo informāciju un 
atbalstu.

Garīgā veselība jauniešu vidū un izglītības sistēmā

Mērķi panākt jauniešu līdzdalību ilgtspējīgā attīstībā var sasniegt tikai tad, ja jaunieši ir fiziski un 
garīgi veseli, un viņiem augsta līmeņa izglītību un mācību procesā ir dotas pienācīgas zināšanas. 

Ziņotāja paliek pie uzskata, ka ir jāveic pasākumi, lai izveidotu koordinētus un integrētus 
dienestus, kas strukturēti tā, lai centrā būtu jaunieši, viņu ģimenes, sociālie partneri, kā arī 
izglītības un veselības aizsardzībā iesaistītie dalībnieki, adresējot visas vecuma grupas. Tāpēc 
viņa aicina dalībvalstis organizēt atbalsta programmas vecākiem un palīdzēt skolu darbiniekiem 
veidot veselīgu atmosfēru skolā. Viņa uzsver arī vajadzību nodrošināt specializētus garīgās 
veselības aizsardzības pakalpojumus bērniem un pusaudžiem, un ierosina iekļaut garīgo veselību 
visu veselības aizsardzības darbinieku mācību programmās.  

Garīgā veselība darbavietās
Darba apstākļiem ir būtiska nozīme iedzīvotāju garīgajā veselībā. Tādi apstākļi kā negatīvi 
vadības paņēmieni, saziņas trūkums, uzmākšanās, troksnis, pārslodze un drošības trūkums darbā 
var palielināt stresu, sekmēt garīgo saslimšanu veidošanos un piespiest strādājošos pensionēties 
pirms termiņa vai pensionēties invaliditātes dēļ.
Vienlaikus garīgu saslimšanu veidošanās risku palielina bezdarbs un drošu ienākumu trūkums, 
kas samazina arī iespēju saņemt elementāru medicīniskās iejaukšanos garīgās veselības jomā.
Lai veicinātu garīgo veselību darbavietā un uzlabotu ES ekonomisko sniegumu, ziņotāja aicina 
darba devējus ieviest praksi, kas darbavietā sekmē labu garīgo veselību, lai nodrošinātu „labākas” 
darbavietas. Ziņotāja aicina arī padziļināt un paplašināt ierosmes to cilvēku, kuriem ir garīgās 
veselības problēmas, integrēšanai darbavietā izmantojot personāla atlasi, paturēšanu darbā, 
rehabilitāciju un reintegrāciju darba tirgū ar vienādiem nosacījumiem. Turklāt ir svarīgi, lai 
Komisija piedāvātu iespēju publiskot un aktualizēt pasākumus, kādus darba devēji ir ieviesuši, lai 
aizsargātu savu darbinieku emocionālo un garīgo labklājību.
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Vecāka gadagājuma cilvēku garīgā veselība
Dažu garīgo saslimšanu veidošanās risks gados vecākiem cilvēkiem palielinās, un, papildus 
Alcheimera slimībai, bieži sastopamas ir citas problēmas, piemēram, depresija, stress un 
psihiskas saslimšanas. Šajā kontekstā vecāka gadagājuma cilvēki ir jāuzskata par svarīgu garīgās 
labklājības mērķgrupu. Rūpējoties par vecāka gadagājuma cilvēkiem, mēs aizsargājam viņu 
tiesības tikt cienītiem un aktīvi novecot, un aizsargājam sociālo kohēziju. Ziņotāja atbalsta 
pasākumus, kas paredzēti, lai uzlabotu vecāka gadagājuma cilvēku dzīves kvalitāti. Īpašs uzsvars 
jāliek uz pētījumiem par neirodeģeneratīvo un citu garīgo saslimšanu mehānismiem un cēloņiem
un to profilaksi un aprūpi. Šajā ziņā ir jānovērtē arī saslimstība ar blakusslimībām un veselības 
aprūpes personāla apmācību, jo starpdisciplīnu pieeja ar garīgajām saslimšanām saistītām 
sarežģītām situācijām dos ievērojamu pievienoto vērtību.

Cīņa ar stigmatizāciju un sociālo atstumtību
Ziņotāja uzskata, ka zināšanu sabiedrības kontekstā ir jāizstrādā Eiropas līmeņa garīgās veselības 
veicināšanas stratēģija. Tas cita starpā nozīmē, ka Eiropas sabiedrībām ir jāgūst skaidra izpratne 
par garīgās veselības jēdzieniem, precīzi jāapzinās šobrīd reģistrētais problēmas apmērs, tās 
dinamika, un tas, cik svarīga ir to dalība, veidojot apstākļus, lai izstrādātu integrētas risinājumu 
alternatīvas.
Pamatojoties uz pārliecību, ka informāciju jāsāk saņemt skolā, un tai jāaptver visas jomas, 
ziņotāja piedāvā organizēt informēšanas kampaņas, lai palīdzētu mazināt stigmatizāciju un 
diskrimināciju, uzlabot garīgo saslimšanu ārstēšanu, diagnosticējot tās agrīnā attīstības stadijā ar 
iejaukšanos un to aktīvu pārvaldību, un mazināt plaisu starp fizisko un garīgo veselību. 
Vienlaikus ziņotāja uzsver, ka pakalpojumu saņēmējiem un viņu ģimenēm ir jāpiedalās politikas 
izstrādē un ieviešanā, lai pakalpojumi būtu labāk pieskaņotie lietotāju vajadzībām un būtu 
lietotājiem draudzīgāki.

Prioritārās rīcības jomas Eiropas un valstu līmenī
Lai veicinātu iedzīvotāju garīgo veselību un labklājību, ziņotāja:

 aicina sadarboties ES iestādēm, dalībvalstīm, vietējām un reģionālajām struktūrām un 
sociālajiem partneriem piecās Eiropas paktā minētajās prioritārajās jomās, 

 piedāvā pieņemt konsultatīvu paneli, lai uzraudzītu un koordinētu pakta ieviešanas 
pasākumus, un aicina Komisiju iepazīstināt ar secinājumiem, kas tiks izdarīti konferencēs, 
kuras paredzēts rīkot pakta īstenošanas kontekstā, 

 uzsver, ka ir vajadzīgs „Eiropas rīcības plāns par iedzīvotāju garīgo veselību un labklājību” 
un ka ir jāsagatavo piemēroti garīgās veselības indikatori ar mērķi uzlabot vajadzību 
novērtēšanu valstu un Eiropas līmenī, 

 aicina optimāli izmantot pieejamos Kopienas un valstu resursus, lai veicinātu garīgo veselību, 
finansējot pētījumus par profilaksi, jaunas struktūras garīgo slimību pienācīgai aprūpei un 
efektīvai ārstēšanai, un programmas integrācijai darba tirgū,

 uzsver vajadzību sniegt augstas kvalitātes, pieejamu, iedarbīgus un vispārējus garīgās 
veselības aprūpes pakalpojumus,

 aicina pievērst uzmanību būtiskāko amatpersonu apmācībai attiecībā uz garīgo veselību, 
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 aicina nodrošināt cilvēkiem, kuriem ir garīgās veselības problēmas, piekļuvi piemērotai 
izglītībai, apmācībai un nodarbinātības iespējām, un pretimnākošas un labvēlīgas vides 
izveidi visās dzīves jomās, īpašu uzmanību veltot visneaizsargātākajām grupām.
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