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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar is-saħħa Mentali 
(2008/2209(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Konferenza ta’ livell għoli tal-UE ‘Flimkien għas-Saħħa Mentali u l-
Benessri’ li saret fi Brussell fit-12-13 ta' Ġunju 2008, li stabbiliet ‘Il-Patt Ewropew għas-
Saħħa u l-BenessriMentali’, 

– wara li kkunsidra l-Green Paper mill-Kummissjoni - "It-Titjib tas-Saħħa Mentali tal-
Popolazzjoni. Lejn strateġija għall-Unjoni Ewropea dwar is-saħħa mentali" 
(COM(2005)0484), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Settembru 2006 dwar it-titjib tas-saħħa 
mentali tal-popolazzjoni - lejn strateġija għall-Unjoni Ewropea dwar is-saħħa mentali 1, 

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Konferenza Ministerjali Ewropea tal-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) tal-15 ta' Jannar 2005 dwar l-ittrattar tal-isfidi 
tas-saħħa mentali fl-Ewropa u l-bini ta' soluzzjonijiet,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tad-19-20 ta’ Ġunju 2008, li 
enfasizzaw l-importanza li jitnaqqas id-distakk fis-saħħa u f’kemm jgħixu n-nies fl-Istati 
Membri u ġo fihom u jenfasizza l-importanza ta’ attivitajiet ta’ prevenzjoni fil-qasam tal-
mard kroniku sinifikanti li ma jitteħidx,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2008 dwar l-istrateġija 
Komunitarja 2007-2012 dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol2,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-persuni 
b'diżabilità,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 13 u 152 tat-Trattat KE,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel (A6-0000/2008),

A. billi s-saħħa u l-benessri mentali huma importanti ħafna għall-kwalità tal-ħajja tal-
individwi u s-soċjetà u huma fatturi essenzjali fl-għanijiet tal-Istrateġija ta’ Liżbona tal-
UE u l-istrateġija reveduta dwar l-iżvilupp sostenibbli,

                                               
1  ĠU C 305 Ε, 14.12.2006, p.148.
2 Test Adottat P6_TA(2008)0009.
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B. billi d-dokumenti strateġiċi tal-UE enfasizzaw l-importanza tas-saħħa mentali sabiex 
jintlaħqu dawn l-għanijiet u l-bżonn ta’ miżuri prattiċi f’dan ir-rigward, 

C. billi l-valur miżjud fl-istrateġija tas-saħħa mentali tal-Komunità jinstab primarjament fil-
qasam tal-prevenzjoni,

D. billi l-problemi ta’ saħħa mentali huma mifruxa fl-Ewropa b’wieħed minn kull erba’ 
persuni jesperjenza problemi ta’ saħħa mentali tal-anqas darba f’ħajtu, filwaqt li ħafna 
oħrajn huma affetwati b’mod indirett, 

E. billi l-ġeneru huwa aspett sinifikanti tas-saħħa mentali, 

F. billi s-suwiċidju għadu kawża sinifikanti ta’ mewt prematur fl-Ewropa u billi, f’disgħa 
minn kull għaxar każi, huwa ppreċedut minn żvilupp ta’ mard mentali, li ta’ spiss tkun id-
dipressjoni, 

G. billi, madankollu, hemm nuqqas ta' għarfien u investiment fil-promozzjoni tas-saħħa 
mentali u l-prevenzjoni tal-mard u nuqqas ta’ appoġġ għall-individwi bi problemi mentali, 

H. billi l-ispejjeż finanzjarji għas-soċjetà huma stmati bejn 3 % u  4% tal-GDP u billi l-
maġġoranza ta’ din l-ispiża tintnefaq ‘il barra mis-settur tas-saħħa, primarjament 
minħabba assenza sistematika mix-xogħol, in-nuqqas ta’ kapaċità għax-xogħol jew l-
irtirar kmieni,

I. billi d-differenzi soċjali u ekonomiċi jżidu l-problemi ta’ saħħa mentali u billi r-rati ta’ 
mard mentali huma ogħla fost gruppi vulnerabbli,

J. billi fil-maġġoranza tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kien hemm ċaqliq mill-kura 
istituzzjonali lejn appoġġ għall-għajxien f'komunitajiet; billi, madankollu, dan il-proċess 
sar mingħajr pjanar u riżorsi kif suppost, mingħajr mekkaniżmi ta’ kontroll u ta’ spiss bi 
tnaqqis fil-baġit,

K. billi, filwaqt li s-saħħa fiżika u mentali huma ta’ importanza ugwali u li għandhom effett 
reċiproku, is-saħħa mentali ta’ spiss tibqa’ ma tiġix dijanjostikata jew tiġi sottovalutata u 
tingħata trattament inadegwat, 

L. billi, anke jekk id-dipressjoni hija waħda mill-mard l-aktar frekwenti u serji, il-miżuri 
kontriha ta’ spiss jibqgħu inadegwati; billi ftit Stati Membri implimentaw programmi ta’ 
prevenzjoni, 

M. billi l-bażi ta’ ħajja twila f’saħħa mentali hija stabbilita matul l-ewwel ftit snin tal-ħajja u 
billi l-mard mentali huwa komuni fiż-żgħażagħ,

N. billi l-proċess tat-tixjiħ tal-popolazzjoni tal-UE jfisser li jkun hemm aktar spiss mard 
newrodeġenerattiv,

O. billi d-diskriminazzjoni u l-esklużjoni soċjali li jesperjenzaw il-persuni bi problemi ta’ 
saħħa mentali u l-familji tagħhom mhumiex biss il-konsegwenzi ta’ diżordni mentali iżda 
wkoll fatturi ta’ riskju li jimpedixxuhom li jfittxu għall-assistenza u t-trattament, 
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P. billi hemm differenzi sinifikanti bejn u ġo fihom l-Istati Membri fil-qasam tas-saħħa 
mentali,  

Q. billi r-riċerka qed tipproduċi dejta ġdida dwar id-dimensjonijiet medikali u soċjali tas-
saħħa mentali, billi madankollu, xorta hemm differenzi sinifikanti,

1. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-Patt Ewropew għas-Saħħa u l-Benessri Mentali u jirrikonoxxi s-
saħħa mentali u l-benessri bħala bażi prijoritarja għall-azzjoni;

2. Jappoġġa bis-sħiħ l-istedina għall-koperazzjoni u l-azzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-UE, l-
Istati Membri, l-awtoritajiet reġjonali u lokali u l-imsieħba soċjali ħames oqsma ta’ 
prijorità għall-promozzjoni tas-saħħa u l-benessri mentali tal-popolazzjoni, il-ġlieda 
kontra l-istigma u l-esklużjoni soċjali, it-tisħiħ  fl-azzjoni ta’ prevenzjoni u l-
awtoassistenza u l-provediment tal-għajnuna u t-trattament adegwat lill-persuni bi 
problemi ta’ saħħa mentali u lill-familji tagħhom u dawk li jagħtuhom il-kura;

3. Jitlob lill-Istati Membri biex jiżviluppaw għarfien tal-importanza ta’ saħħa mentali tajba, 
b’mod partikulari fost il-professjonisti tal-kura tas-saħħa u gruppi ta’ mira bħalma huma 
l-ġenituri, l-għalliema, s-servizzi soċjali u legali, min iħaddiem, dawk li jieħdu ħsieb lill-
morda u, b’mod partikulari, il-pubbliku in ġenerali; 

4. Jitlob lill-Istati Membri, b’koperazzjoni mal-Kummissjoni u l-Eurostat, biex itejbu l-
għarfien dwar is-saħħa mentali u dwar ir-relazzjoni bejn is-saħħa mentali u s-snin ta’ 
saħħa fil-ħajja, permezz tat-twaqqif ta’ mekkaniżmi għall-iskambju u t-tixrid ta’ 
informazzjoni b’mod ċar, b’aċċessibilità faċli u li jinftiehem; 

5. Jitlob lill-Kummissjoni biex tipproponi indikaturi komuni għat-titjib fit-tqabbil tad-dejta u 
biex tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar prattiki u koperazzjoni bejn l-Istati Membri u 
tippromwovi s-saħħa mentali;

6. Jikkunsidra li l-enfasi għandha tkun fuq il-prevenzjoni tal-mard mentali permezz ta’ 
intervent soċjali, b’attenzjoni partikulari fuq l-aktar gruppi vulnerabbli;

7. Jitlob lill-UE biex tuża l-faċilitajiet ta’ finanzjar tas-Seba’ Programm ta’ Qafas għal aktar 
riċerka fil-qasam tas-saħħa mentali;

8. Jitlob lill-Istati Membri biex jagħmlu l-aħjar użu mir-riżorsi tal-Komunità u nazzjonali 
disponibbli biex jippromwovu s-saħħa mentali u jorganizzaw programmi ta’ għarfien u ta’ 
taħriġ għal kull min qiegħed f’pożizzjoni importanti biex tiġi promossa dijanjożi bikrija, 
intervent immedjat u mmaniġjar kif suppost tal-problemi ta’ saħħa mentali;

9. Jitlob lill-Istati Membri biex jagħtu lill-persuni bi problemi ta’ saħħa mentali aċċess għall-
edukazzjoni, taħriġ u impjieg kif xieraq u biex jassiguraw li dawn jirċievu appoġġ 
adegwat għall-ħtiġijiet tagħhom;

10. Jenfasizza l-bżonn għal ippjanar ċar fuq żmien twil għall-forniment ta’ servizzi tas-saħħa 
mentali ta’ kwalità għolja, effettivi, aċċessibbli u universali u għall-adozzjoni ta’ kriterja 
għall-monitoraġġ minn entitajiet indipendenti; jitlob koperazzjoni u komunikazzjoni aħjar 
bejn il-professjonisti tal-kura tas-saħħa primarja u professjonisti tas-saħħa mentali biex 
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jittrattaw f'mod effettiv il-problemi assoċjati mas-saħħa mentali u fiżika;

11. Jitlob lill-Kummissjoni biex tipproduċi r-riżultati tal-konferenzi tematiċi li se jsiru sabiex 
jiġi implimentat il-Patt Ewropew u biex jiġi propost il-‘Pjan ta’ Azzjoni Ewropew għas-
Saħħa u l-Benessri Mentali taċ-Ċittadini’,

12. Jinkoraġġixxi l-istabbiliment ta’ Pjattaforma Konsultattiva għall-implimentazzjoni tal-Patt 
Ewropew, li jikkonsisti f’rappreżentanti tal-Kummissjoni, il-Presidenza tal-Kunsill, il-
Parlament, id-WHO u dawk li jużaw is-servizzi, il-familji, dawk li jieħdu ħsiebhom, l-
NGOs u l-akkademiċi;

Il-Prevenzjoni tad-dipressjoni u s-suwiċidju

13. Jitlob lill-Istati Membri biex jimplimentaw programmi trans-settorjali għall-prevenzjoni 
tas-suwiċidju, il-promozzjoni ta' stil ta' ħajja san, inaqqsu l-fatturi ta’ riskji u jipprovdu 
appoġġ lill-persuni li għamlu attentat ta’ suwiċidju u lill-ambjent familjali ta' dawk li 
kkommettew suwiċidju;

14. Jitlob lill-Istati Membri biex jiffurmaw netwerks ta’ informazzjoni reġjonali bejn il-
professjonisti tal-kura tas-saħħa, dawk li jużaw is-servizzi, il-familji tagħhom, l-
istabbilimenti edukattivi u l-postijiet tax-xogħol tagħhom, flimkien mal-
organizzazzjonijiet lokali u pubbliċi sabiex titnaqqas id-dipressjoni u l-aġir suwiċidali;

Is-saħħa mentali fiż-żgħażagħ u l-edukazzjoni

15. Jitlob lill-Istati Membri biex jipprovdu appoġġ lill-persunal tal-iskejjel biex jiżviluppaw 
ambjent b'saħħtu, jibnu relazzjonijiet bejn l-iskejjel, il-ġenituri, dawk li jipprovdu s-
servizzi tas-saħħa u l-komunità sabiex tisaħħaħ l-integrazzjoni soċjali taż-żgħażagħ;

16. Jitlob lill-Istati Membri biex jorganizzaw programmi ta’ appoġġ għall-ġenituri, b’mod 
partikulari għall-familji żvantaġġati;

17. Jenfasizza l-bżonn ta’ pjanar tas-sistemi tas-saħħa li jissodisfaw il-bżonn ta’ speċjalisti 
tas-servizzi tas-saħħa mentali għat-tfal u l-adoloxxenti;

18. Jipproponi li s-saħħa mentali għandha tkun inkorporata fi programmi ta’ studju tal-
professjonisti kollha tal-kura tas-saħħa u li wieħed jaħseb għall-edukazzjoni kontinwa u t-
taħriġ f’dan is-settur;

Is-saħħa mentali fil-postijiet tax-xogħol

19. Jiddikjara li l-postijiet tax-xogħol għandhom rwol ċentrali fl-integrazzjoni soċjali tal-
persuni bi problemi ta’ saħħa mentali u jitlob l-appoġġ għar-reklutaġġ, iż-żamma, ir-
riabilitazzjoni u r-ritorn tagħhom għax-xogħol, b’enfasi fuq l-integrazzjoni tal-gruppi l-
aktar vulnerabbli;

20. Jitlob lill-ħaddiema biex jippromwovu ambjent ta’ xogħol b’saħħtu, joqgħodu attenti 
għall-istress ikkaġunat mix-xogħol, il-kawżi li huma fil-bażi ta’ mard mentali fuq il-post 
tax-xogħol, u jindirizzaw dawn il-kawżi;
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21. Jinkoraġġixxi lill-ħaddiema, bħala parti mill-istrateġiji tagħhom ta’ saħħa u sikurezza fuq 
il-post tax-xogħol, biex jadottaw programmi biex jippromwovu l-benessri emozzjonali u 
mentali tal-impjegati tagħhom u jitlob lill-Kummissjoni biex ixxerred mudelli pożittivi 
billi tippubblika dawn il-programmi fuq l-Internet;

22. Jitlob lill-Istati Membri biex jassiguraw li l-persuni li huma intitolati għall-benefiċċji tal-
mard jew id-diżabilità minħabba l-problemi ta’ saħħa mentali ma jkunux imċaħħdin mid-
dritt tagħhom għall-aċċess għall-impjieg u li ma jitilfux il-benefiċċji relatati mad-
diżabilità l-mard hekk kif isibu impjieg ġdid;

Is-saħħa mentali tal-anzjani

23. Jitlob lill-Istati Membri biex jadottaw il-miżuri xierqa biex itejbu u jżommu livell għoli 
tal-kwalità tal-ħajja għall-adulti, biex  jippromwovu tixjiħ attiv permezz tal-
parteċipazzjoni fil-ħajja tal-komunità, li tinkludi preparazzjoni minn kmieni għall-irtirar;

24. Jenfasizza l-bżonn għar-riċerka fil-prevenzjoni u l-attenzjoni fir-rigward ta’ mard 
newrodeġenerattiv u mard mentali marbut mal-età;

25. Jinnota l-bżonn li jevalwa l-komorbidità tal-anzjani u l-bżonn għat-taħriġ tal-impjegati tal-
kura tas-saħħa biex iżidu l-għarfien dwar il-bżonnijiet tal-adulti bi problemi ta’ saħħa 
mentali;

26. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, fil-kuntest tal-metodu miftuħ ta’ 
koordinazzjoni dwar il-protezzjoni soċjali u l-integrazzjoni, biex jiżviluppaw linji gwidi 
għan-professjoni tal-infirmiera u l-kura fuq perjodu twil sabiex jgħinu l-prevenzjoni tat-
trattament ħażin lill-anzjani;

Il-ġlieda kontra l-istigma u l-esklużjoni soċjali

27. Jitlob li jiġu oranizzati kampanji ta’ informazzjoni pubblika u ta’ għarfien permezz tal-
midja, l-Internet, l-iskejjel u l-postijiet tax-xogħol, sabiex jippromwovu s-saħħa 
emozzjonali, żieda fl-għarfien dwar is-sintomi l-aktar komuni tad-dipressjoni u t-tendenzi 
suwiċidali, titneħħa l-istigma tad-diżordni mentali u jippromwovu għajnuna bikrija u 
integrazzjoni attiva tal-persuni li qed jesperjenzaw problemi ta’ saħħa mentali;

28. Jenfasizza l-irwol kruċjali tal-midja sabiex jinbidlu l-perċezzjonijiet dwar il-mard mentali 
u jitlob l-iżvilupp ta’ linji gwidi Ewropej għar-rappurtarkopertura responsabbli tas-saħħa 
mentali mill-midja;

29. Jitlob lill-Istati Membri biex jappoġġjaw it-tisħiħ ta’ organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw 
dawk li jużaw is-servizzi u dawk li jieħdu ħsiebhom sabiex jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni 
tagħhom fil-formulazzjoni u l-implimentazzjoni tal-politika u fl-istadji kollha tar-riċerka 
fis-saħħa mentali;

30. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet tal-Istati Membri u lill-Uffiċċju Ewropew tad-WHO.
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NOTA SPJEGATTIVA

Is-saħħa mentali taffettwa il-ħajja tagħna ta' kuljum u hija fattur li tikkontribwixxi għall-benessri, 
is-solitudni u l-ġustizzja soċjali.  Min-naħa l-oħra, il-mard mentali jnaqqas il-kwalità ta’ ħajja tal-
persuni u l-familji tagħhom u jinvolvi spejjeż li huma ta’ piż fuq is-settur tas-saħħa u s-sistemi 
soċjali, ekonomiċi, penali, legali, tal-edukazzjoni u tal-assigurazzjoni.   

Illum il-ġurnata l-għarfien qiegħed dejjem jiżdied dwar il-fatt li ma hawnx saħħa mingħajr saħħa 
mentali.  Nridu nikkunsidraw biss li:  

 1 minn kull 4 persuni se jesperjenzaw xi forma ta’ mard mentali tal-anqas darba f’ħajjithom,  
 id-dipressjoni hija waħda mill-aktar mard komuni – li taffettwa 1 minn kull 6 nisa fl-Ewropa 

– u huwa stmat li, sal-2020, se tkun il-marda l-aktar komuni fid-dinja żviluppata u t-tieni 
kawża ta’diżabilità,

 fl-UE, jiġu kommessi madwar 590 000 suwiċidji fis-sena, 90% minnhom huma l-kaġuni ta’ 
mard mentali,  

 gruppi vulnerabbli u emarġinati, bħalma huma dawk li ma għandhomx xogħol, il-migranti, il-
persuni b'diżabilità, il-persuni li jsoffru minn abbuż, u dawk li jagħmlu użu minn sustanzi 
psikoattivi għandhom aktar probabilità li jbagħtu minn problemi ta’ saħħa mentali, 

 f'Europa ta’ tixjiħ tal-popolazzjoni, mard newrodeġenerattiv qed isiru dejjem aktar komuni.  

Għaldaqstant hemm il-bżonn li jittieħed approċċ miftiehem għall-isfidi li jsiru mis-saħħa mentali 
minħabba li dan jikkonċerna lilna lkoll.  Madankollu, huwa fatt li l-mard mentali mhuwiex 
meqjus bl-istess serjetà bħal mard fiżiku;.  

Minkejja li hemm differenzi sinifikanti bejn l-Istati Membri rigward l-isfidi, l-istrutturi, u l-
politiki li ġew adottati, il-maġġoranza tagħhom issostitwew l-enfasi mill-konfinament u l-ħarsien 
għall-kura u t-trattament tal-persuni b’mard mentali.  Madankollu, f’ħafna każijiet, dan il-bidla 
saret mingħajr pjanar u riżorsi kif suppost, mingħajr mekkaniżmi ta’ kontroll u ta’ spiss bi tnaqqis 
fil-baġit.

Fl-istess hin, minkejja t-titjib fl-għażliet tat-trattament u l-iżviluppi fil-kura psikjatrika, il-persuni 
bi problemi ta’ saħħa mentali u l-familji tagħhom qed ikomplu jbagħtu l-esklużjoni soċjali u d-
diskriminazzjoni.

Il-bżonn li tiġi promossa s-saħħa mentali tajba hija ovvja jekk l-għanijiet ta’ koeżjoni soċjali u 
tkabbir ekonomiku se jintlaħqu fuq bażi sostenibbli ta’ perjodu twil.  Fuq il-livell tal-UE, il-fatt 
ġie rikonoxxut fi programmi ta’ azzjoni mhux biss dwar is-saħħa pubblika iżda wkoll dwar ir-
riċerka, it-trattament mhux diskriminatorju, l-impjieg u l-edukazzjoni. 
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Is-sena 2005 kienet ta’ importanza kbira għas-saħħa mentali.  Wara l-Konferenza Ministerjali 
dwar is-Saħħa Mentali tad-WHO, il-Kummissjoni ppubblikat il-Green paper tagħha ‘Intejbu s-
saħħa mentali tal-popolazzjoni - Lejn strateġija dwar is-saħħa mentali għall-Unjoni’, li llanċjat 
dibattitu dwar il-mod tat-titjib fl-approċċ tal-mard mentali u l-promozzjoni tas-saħħa mentali 
tajba .

Fir-riżoluzzjoni tiegħu adottata fl-2006 dwar it-titjib fis-saħħa mentali tal-popolazzjoni, il-
Parlament esprima l-appoġġ tiegħu għal dan l-approċċ sabiex jenfasizza s-saħħa mentali bħala 
prijorità u joħloq opportunitajiet biex niffaċċjaw l-isfidi flimkien. 

Il-Konferenza Ewropea ‘Flimkien għas-Saħħa Mentali u l-Benessri’ li saret fi Brussell fit-12-13 
ta’ Ġunju 2008, li stabbilit ‘Il-Patt Ewropew għas-Saħħa Mentali u l-Benessri’ uriet id-
determinazzjoni tal-Istati Membri biex jiddeċiedi dwar miżuri biex tittejeb is-saħħa mentali tal-
popolazzjoni fil-qafas tal-istrateġija trans-settorjali li tmur lilhinn mis-settur ta’ saħħa u għandu l-
għan b’mod ġenerali li jassigura livell għoli ta' protezzjoni soċjali u saħħa mentali u l-benessri fl-
oqsma tal-edukazzjoni u x-xogħol. 

B’mod partikulari, il-Patt jipproponi li t-tagħrif u l-aħjar prattiki jiġu kkonċentrati sabiex flimkien 
jiġu prodotti rekomandazzjonijiet aċċettabbli għall-miżuri f’oqsma importanti tal-ħajja soċjali u 
ekonomika. Sabiex l-effikaċità tal-Patt tingħata spinta , numru ta’ konferenzi tematiċi ġew 
pjanati, filwaqt li ħames karti ta’ kunsens saru f’koperazzjoni mal-ministeri, ix-xjentisti u r-
riċerkaturi nazzjonali. 

Ir-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

Il-proposta preżenti tista’ tirrapreżenta għodda utli li twassal għall-bidla meħtieġa fis-settur tas-
saħħa mentali.

Ir-rapport fih għadd ta’ rakomandazzjonijiet ġenerali għall-promozzjoni tas-saħħa mentali u l-
benessri tal-popolazzjoni, biex jiġġieled kontra l-istigma, id-diskriminazzjoni u  l-esklużjoni 
soċjali,  biex isaħħaħ l-azzjoni preventiva u l-awtoassistenza u biex tingħata għajnuna u t-
trattament adigwat lill-persuni bi problemi ta’ saħħa mentali, lill-familji tagħhom u dawk li 
jagħtuhom il-kura; ir-rapport fih ukoll rakomandazzjonijiet speċifiċi f'ħames oqsma ta' prijorità li 
ġew identifikati mill-Patt Ewropew. 

Dawn l-oqsma huma:

 il-prevenzjoni tad-dipressjoni u s-suwiċidju,
 is-saħħa mentali fiż-żgħażagħ u l-edukazzjoni,

 is-saħħa mentali fil-postijiet tax-xogħol,
 is-saħħa mentali tal-anzjani,
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 il-ġlieda kontra l-istigma u l-esklużjoni soċjali.

Il-Prevenzjoni tas-suwiċidju u d-dipressjoni
Ir-rapporteur tagħkom temmen li l-prevenzjoni tad-dipressjoni u s-suwiċidju titlob l-
implimentazzjoni ta’ programmi trans-settorali li jiffukaw fuq il-promozzjoni ta’ stili ta’ ħajja 
b’saħħithom, it-tnaqqis  ta’ fatturi ta’ riskji bħalma hija l-aċċess għall-mediċina, id-drogi, l-abbuż 
tal-alkoħol u l-provediment ta’ appoġġ u moniteraġġ tal-persuni li għamlu attentat ta’ suwiċidju u 
l-familji ta’ dawk li għandu attentat ta’ suwiċidju, li jagħmilha ċara li d-dipressjoni hija marda 
kurabbli u li s-suwiċidju huwa att li jista’ jiġi evitat;  f’dan il-kuntest, ir-rapporteur tagħkom 
temmen li huwa importanti li jiġu żviluppati netwerks fil-livell lokali sabiex jingħata l-
informazzjoni u l-appoġġ għall-awtoassistenza.

Is-saħħa mentali fiż-żgħażagħ u l-edukazzjoni

Nistgħu nilħqu biss l-għanijiet tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fi żvilupp sostenibbli jekk iż-
żgħażagħ ikunu b’saħħithom fiżikament u mentalment, u attrazzati bit-tagħrif u l-ħiliet kif 
suppost permezz ta’ livell għoli ta’ edukazzjoni u taħriġ. 

Ir-rapporteur tagħkom issostni li għandhom jittieħdu miżuri biex jitwaqqfu servizzi koordinati u 
integrati, strutturati madwar ż-żgħażagħ, il-familji tagħhom, l-imsieħba soċjali u l-azzjonisti tal-
edukazzjoni u tas-saħħa li jkopru kull grupp ta' età.  Hija, għaldaqstant, titlob lill-Istati Membri 
biex jorganizzaw programmi ta’ appoġġ lill-ġenituri, u biex jiġi provdut appoġġ lill-persunal tal-
iskejjel biex jiġi żviluppat klimi ta’ skejjel b’saħħithom. Hija tenfasizza wkoll il-bżonn li jiġu 
pprovduti servizzi ta’ saħħa mentali lit-tfal u l-adolexxenti u tipproponi li s-saħħa mentali 
għandha tiġi inkluża fil-programmi ta’ studju tal-professjonisti kollha tal-kura tas-saħħa.  

Is-saħħa mentali fil-postijiet tax-xogħol
Il-kundizzjonijiet tax-xogħol jilagħbu rwol sinifikanti fis-saħħa mentali tal-popolazzjoni. 
Kundizzjonijiet bħat-tekniċi ta’ mmaniġjar negattiv, in-nuqqas ta’ komunikazzjoni, il-fastidji, l-
istorbju, l-ammont ta’ xogħol u n-nuqqas ta’ sikurezza fuq il-post tax-xogħol jista’ jwassal għal 
aktar stress, jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ diżordni mentali u  jikkaġuna l-irtirar bikri tal-
ħaddiema fuq il-bażi tal-invalidità.

Fl-istess ħin, il-qgħad u n-nuqqas ta’ dħul sikur iżid ir-riskju ta’ żvilupp ta’ mard mentali u 
jnaqqas iċ-ċans ta’ aċċess għall-intervenzjoni medika bażika fil-qasam tas-saħħa mentali.

Sabiex tippromwovi is-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol u ttejjeb ir-rendiment ekonomiku tal-
UE, ir-rapporteur tiegħek titlob lill-impjegati biex jimplimentaw prattiċi li jippromwovu saħħa 
mentali tajba fuq il-post tax-xogħol sabiex joffru xogħlijiet 'aħjar'. Ir-rapporteur tagħkom titlob 
ukoll għall-inizjattivi aktar profondi u wiesgħa għall-integrazzjoni ta’ persuni bi problemi mentali 
fuq il-post tax-xogħol permezz tar-reklutaġġ tagħhom, iż-żamma, ir-riabilitazzjoni u 
riintegrazzjoni fis-suq tax-xogħol fuq termini ugwali. Barra min hekk, huwa importanti li l-
Kummissjoni toffri l-possibilità tal-pubblikazzjoni u l-aġġornar ta' miżuri li l-impjegati 
implimentaw biex jiġu ssalvagwardjati l-benessri emozzjonali u mentali tal-impjegati tagħhom.
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Is-saħħa mentali tal-anzjani
Ir-riskju li jiġi żviluppat ċertu mard mentali qed jiżdied mal-età u, apparti l-marda Alzheimer, 
problemi oħra, bħad-dipressjoni, l-istress u l-mard psikotiċi huma komuni. F’dan il-kuntest, l-
anzjani għandhom jiġu trattati bħala bażi ta’ grupp ta’ mira għall-promozzjoni tal-benessri 
mentali. Meta nieħdu ħsieb l-anzjani, inkunu qed nipproteġu d-dritt tagħhom għall-tixjiħ attiv u 
b’dinjità u nissalvagwardjaw il-koeżjoni soċjali. Ir-rapporteur tagħkom tappoġġja l-miżuri għat-
titjib tal-kwalità tal-ħajja għall-anzjani. B’mod partikulari l-enfasi għandha tingħata għar-riċerka 
fil-mekkaniżmi u l-kawżi ta' mard newrodeġenerattiv u mard ieħor mentali, u għall-prevenzjoni u 
l-kura tagħhom. Hemm ukoll il-bżonn biex ikun hemm aċċess għall-ko-morbidità u t-taħriġ tal-
persunal tal-kura tas-saħħa f'dan ir-rispett ladarba l-approċċ ta' bejn id-dixxiplini f'sitwazzjonijiet 
kumplessi li huma assoċjati mal-mard mentali jipproduċu valur miżjud sinifikanti.

Il-ġlieda kontra l-istigma u l-esklużjoni soċjali
Ir-rapporteur tagħkom temmen li strateġija Ewropea għall-promozzjoni tas-saħħa mentali 
għandha tiġi żviluppata f’termini ta’ soċjetà bbażata fuq l-għarfien. Dan ifisser, inter alia, lis-
soċjetajiet Ewropej għandhom jiksbu ftehim ċar tal-kunċetti tas-saħħa mentali, għarfien preċiż l-
importanza kbira tal-problema, kif irreġistrata fiż-żmien attwali, tad-dinamiku inerenti, u għarfien 
tal-importanza tal-parteċipazzjoni tagħhom fl-iffurmar tal-kundizzjonijiet għall-iżvilupp ta’ 
għażliet integrati għas-soluzzjonijiet.

Filwaqt li tibda’ mit-twemmin li l-informazzjoni għandha tibda' mill-iskola u tiġi estiża fl-oqsma 
kollha, ir-rapporteur tiegħek tipproponi li l-kampanji ta’ informazzjoni jiġu organizzati biex 
jgħinu t-tnaqqis tal-istigma u d-diskriminazzjoni, it-titjib fit-trattament tal-mard mentali permezz 
tad-djanjożi bikrija permezz ta’ intervenzjoni u mmaniġjar effettiv tiegħu, u t-tnaqqis tad-
differenza bejn is-saħħa fiżika u mentali. Fl-istess ħin, ir-rapporteur tagħhkom enfasizzat il-bżonn 
li dawk li jużaw is-servizz u l-familji tagħhom biex jieħdu parti fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni 
ta’ politiki sabiex is-servizzi jkunu indirizzati aħjar għall-bżonnijiet u jkunu jistgħu jintużaw 
faċilment.

Zoni ta’ prijorità għall-azzjoni fil-livell Ewropew u nazzjonali
Sabiex tiġi promossa s-saħħa mentali u l-benessri tal-popolazzjoni, ir-rapporteur tagħkom:

 titlob għall-koperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri, l-entitajiet lokali u 
reġjonali u l-imsieħba soċjali f’ħames oqsma ta’ prijorità li hemm referenza għalihom fil-Patt 
Ewropew, 

 tipproponi l-adozzjoni ta’ Pjattaforma Konsultattiva biex jiġu mmonitorati u kkoordinati 
miżuri għall-implimentazzjoni tal-Patt u jitlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta l-
konklużjonijiet tal-konferenza li se ssir fil-kuntest tal-implimentazzjoni tal-Patt, 

 tenfasizza l-bżonn ta’ ‘Pjan ta’ Azzjoni Ewropew għas-Saħħa Mentali u l-Benessri taċ-
Ċittadini’ u l-bżonn li jiġu prodotti indikaturi approprijati ta’ saħħa mentali bil-għan li jiġi 
mtejjeb l-assessjar tal-bżonnijiet fuq il-livell nazzjonali u Ewropew, 

 titlob l-aħjar użu mir-riżorsi tal-Komunità u nazzjonali disponibbli biex tiġi promossa s-saħħa 
mentali permezz tal-iffinanzjar tar-riċerka fil-prevenzjoni, l-istrutturi ġodda għall-kura diċenti 
u trattament effettiv tal-mard mentali, u s-suq tax-xogħol fil-programmi ta’ integrazzjoni,
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 tenfasizza l-bżonn li jiġu pprovduti servizzi aċċessibbli, effettivi u universali ta' kwalità 
għolja,

 titlob sabiex issir enfasi fuq it-taħriġ ta’ kull min qiegħed f’pożizzjoni importanti li għandha 
x’taqam mas-saħħa mentali, 

 titlob għall-aċċess għall-edukazzjoni, t-taħriġ u l-impjieg kif xieraq għall-persuni bi problemi 
ta' saħħa mentali u għall-ħolqien ta' ambjent ta' appoġġ u favorevoli matul il-ħajja b'enfasi fuq 
il-gruppi vulnerabbli.
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