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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la sănătatea mintală
(2008/2209(INI))

Parlamentul European,

- având în vedere Conferința la nivel înalt a UE „Împreună pentru sănătate mintală și 
bunăstare”, care a avut loc la Bruxelles între 12-13 iunie 2008, și în cursul căreia s-a 
adoptat „Pactul european pentru sănătate mintală și bunăstare”, 

- având în vedere Cartea verde a Comisiei, intitulată „Îmbunătățirea sănătății mintale a 
populației. Către o strategie privind sănătatea mintală pentru Uniunea Europeană” 
(COM(2005)0484), 

- având în vedere Rezoluția sa din 6 septembrie 2006, intitulată „Îmbunătățirea sănătății 
mintale a populației - Către o strategie privind sănătatea mintală pentru Uniunea 
Europeană”1, 

- având în vedere declarația Conferinței ministeriale europene a OMS din 15 ianuarie 2005 
privind abordarea provocărilor din domeniul sănătății mintale în Europa și identificarea 
soluțiilor,

- având în vedere concluziile Consiliului European din 19-20 iunie 2008, care a subliniat 
importanța eliminării decalajului dintre statele membre și din interiorul acestora în 
domeniul sănătății și al speranței de viață, precum și importanța activităților de prevenire 
în domeniul principalelor boli cronice netransmisibile grave,

- având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2008 referitoare la strategia comunitară 
2007-2012 privind sănătatea și siguranța la locul de muncă2, 

- având în vedere Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap,

- având în vedere articolele 2, 13 și 152 din Tratatul CE,

- având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

- având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A6–0000/2008),

A. întrucât sănătatea mintală și bunăstarea sunt elemente esențiale pentru calitatea vieții 
persoanelor și pentru societate în ansamblul ei și reprezintă factori-cheie ai obiectivelor 
strategiei de la Lisabona a UE și ai strategiei revizuite de dezvoltare durabilă; 

                                               
1 JO C 305 E, 14.12.2006, p.148.
2 Texte adoptate, P6_TA(2008)0009.
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B. întrucât mai multe documente strategice ale UE au subliniat importanța sănătății mintale 
în îndeplinirea acelor obiective, precum și necesitatea unor măsuri practice în acest sens; 

C. întrucât valoarea adăugată a strategiei comunitare în materie de sănătate mintală constă în 
primul rând în prevenire;

D. întrucât problemele de sănătate mintală sunt larg răspândite în Europa, iar o persoană din 
patru suferă de probleme de sănătate mintală cel puțin o dată în viață, iar un număr mult 
mai mare de persoane sunt afectate în mod indirect; 

E. întrucât genul reprezintă un aspect semnificativ al sănătății mintale; 

F. întrucât sinuciderea rămâne o cauză semnificativă a morții premature în Europa și întrucât, 
în 10% dintre cazuri, aceasta este precedată de evoluția unor tulburări psihice, în special 
depresia; 

G. întrucât, în prezent, se constată încă un nivel insuficient de înțelegere și de investiții 
pentru promovarea sănătății mintale și prevenirea tulburărilor psihice, precum și o lipsă a 
sprijinului pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală; 

H. întrucât, pe plan financiar, costurile problemelor de sănătate mintală pentru societate se 
ridică, potrivit estimărilor, la un nivel între 3% și 4% din PIB-ul statelor membre și 
întrucât cea mai mare parte a fondurilor se cheltuiesc în afara sistemului de sănătate, în 
special datorită absenței sistematice de la locul de muncă, incapacității de muncă și 
pensionării anticipate;

I. întrucât decalajele sociale și economice sporesc problemele de sănătate mintală și întrucât 
frecvența acestor probleme este mai mare în cadrul grupurilor vulnerabile;

J. întrucât, în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană a existat o tranziție de la îngrijirea 
pe termen lung în instituții specializate la modul de viață asistat în cadrul comunității; 
întrucât acest proces a avut loc totuși fără o planificare și o finanțare adecvată, fără 
mecanisme de control și adesea cu reduceri ale alocărilor bugetare;

K. întrucât, în condițiile în care sănătatea fizică și mintală prezintă o importanță egală și 
există o interacțiune între acestea, adesea nu se emit diagnostice referitoare la sănătatea 
mintală, iar aceasta este frecvent subestimată și beneficiază de un tratament inadecvat; 

L. întrucât, deși depresia reprezintă una dintre cele mai frecvente și mai grave tulburări 
psihice, măsurile de combatere a acesteia rămân adesea ineficiente; întrucât doar un număr
redus de state membre au pus în aplicare programe de prevenire; 

M. întrucât în primii ani de viață ai unei persoane se pun bazele sănătății mintale pe tot 
parcursul vieții și întrucât tulburările psihice sunt răspândite în rândul tinerilor;

N. întrucât îmbătrânirea populației UE atrage adesea apariția mai frecventă a tulburărilor 
neurodegenerative;

O. întrucât discriminarea și excluderea socială cu care se confruntă persoanele cu probleme 
de sănătate mintală și familiile lor nu sunt doar consecințele tulburărilor psihice, ci și 
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factori de risc care le îngreunează procesul de obținere a asistenței și tratamentului 
necesar; 

P. întrucât există decalaje semnificative între statele membre și în interiorul acestora în 
domeniul sănătății mintale;  

Q. întrucât, în urma cercetărilor, se obțin noi date în ceea ce privește dimensiunea socială și 
cea medicală a sănătății mintale; întrucât au mai rămas totuși lacune semnificative,

1. salută adoptarea Pactului european pentru sănătate mintală și bunăstare și recunoașterea 
sănătății mintale și a bunăstării drept o direcție prioritară de acțiune;

2. sprijină cu fermitate încurajarea cooperării și a acțiunii comune dintre instituțiile UE, 
statele membre, autoritățile regionale și locale și partenerii sociali în cinci domenii 
prioritare pentru promovarea sănătății mintale și a bunăstării populației, combaterea 
stigmatizării și a excluderii sociale, consolidarea acțiunii preventive și a autoajutorării și 
acordarea de sprijin și tratament adecvat persoanelor cu probleme de sănătate mintală, 
precum și familiilor și personalului de îngrijire;

3. invită statele membre să atragă atenția asupra importanței stării de sănătate mintală, 
orientându-se în special spre personalul medical și grupurile țintă precum părinții, 
profesorii, serviciile sociale și juridice, angajatorii, personalul de îngrijire și, în mod 
special, publicul larg; 

4. invită statele membre ca, în cooperare cu Comisia și Eurostat să contribuie la sporirea 
nivelului de cunoștințe în legătură cu sănătatea mintală și cu relația dintre sănătatea 
mintală și o viață sănătoasă, prin instituirea unor mecanisme pentru schimbul și 
diseminarea de informații în mod clar, ușor accesibil și comprehensibil; 

5. invită Comisia să propună indicatori comuni pentru îmbunătățirea comparabilității datelor 
și pentru facilitarea schimbului de bune practici și a cooperării între statele membre în 
vederea promovării sănătății mintale;

6. consideră că ar trebui să se acorde atenție prevenirii problemelor de sănătate mintală prin 
intermediul intervenției sociale, punând pe primul plan grupurile cele mai vulnerabile;

7. invită UE să utilizeze facilitățile de finanțare ale celui de-al șaptelea program-cadru pentru 
a putea efectua în continuare cercetări în domeniul sănătății mintale;

8. invită statele membre să utilizeze cât mai eficient resursele comunitare și naționale 
disponibile pentru a promova sănătatea mintală și pentru a organiza programe de 
sensibilizare și de formare pentru toate persoanele care ocupă poziții-cheie, cu scopul de a 
promova diagnosticarea precoce, intervenția imediată în cazul problemelor de sănătate 
mintală și gestionarea adecvată a acestora;

9. invită statele membre să acorde persoanelor cu probleme de sănătate mintală acces la 
educație, formare și locuri de muncă adecvate și să se asigure că acestea beneficiază de un 
sprijin adecvat nevoilor lor;
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10. subliniază necesitatea unei planificări clare și pe termen lung în scopul furnizării unor 
servicii de sănătate mintală de înaltă calitate, accesibile și universale, precum și a adoptării 
unor criterii de monitorizare de către organisme independente; solicită o mai bună 
cooperare și comunicare între personalul din domeniul asistenței medicale primare și cel 
din domeniul sănătății mintale, pentru a putea aborda în mod eficient problemele de 
sănătate mintală și fizică;

11. invită Comisia să prezinte rezultatele conferințelor tematice care vor avea loc în vederea 
punerii în aplicare a Pactului european și să propună un „Plan de acțiune european pentru 
sănătatea mintală și bunăstarea cetățenilor”;

12. încurajează instituirea unei platforme consultative pentru punerea în aplicare a Pactului 
european, care să fie compusă din reprezentanți ai Comisiei, ai Președinției Consiliului, ai 
Parlamentului, ai OMS, precum și din utilizatori ai serviciilor, familii, personal de 
îngrijire, ONG-uri și cadre universitare;

Prevenirea depresiei și a sinuciderii

13. invită statele membre să pună în aplicare programe transsectoriale de prevenire a 
sinuciderii, promovând un mod de viață sănătos, reducând factorii de risc și acordând 
sprijin persoanelor care au avut tentative de sinucidere și familiilor persoanelor care au 
comis un act de sinucidere;

14. invită statele membre să instituie rețele regionale de informare destinate personalului 
medical, utilizatorilor serviciilor, familiilor, instituțiilor de învățământ și locurilor de 
muncă ale acestora, la care să aibă acces și organismele locale și publicul, cu scopul de a 
reduce frecvența cazurilor de depresie și a comportamentului suicidar;

Sănătatea mintală a tinerilor și în cadrul sistemului de învățământ

15. invită statele membre să ofere sprijin cadrelor didactice pentru a crea un climat sănătos, să 
instituie infrastructura necesară relațiilor între școli, părinți, furnizori de servicii medicale 
și comunitate pentru a ameliora integrarea socială a tinerilor;

16. invită statele membre să pună în aplicare programe de sprijin pentru părinți, în special 
pentru familiile dezavantajate;

17. subliniază nevoia de a organiza sistemele de sănătate astfel încât acestea să răspundă 
necesității serviciilor specializate de sănătate mintală pentru copii și adolescenți;

18. propune includerea sănătății mintale în programele de studiu ale tuturor membrilor 
personalului din domeniul sănătății, precum și asigurarea unei educații și formări continue 
în acest sector;

Sănătatea mintală la locul de muncă

19. declară că locul de muncă joacă un rol central pentru integrarea socială a persoanelor cu 
probleme de sănătate mintală și solicită acordarea de sprijin pentru recrutarea, menținerea, 
reabilitarea și revenirea acestora la locul de muncă;
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20. solicită angajatorilor să promoveze un mediu de lucru sănătos, acordând atenție stresului 
la locul de muncă, cauzelor subiacente ale tulburărilor psihice survenite la locul de muncă, 
și abordării acestor cauze;

21. încurajează angajatorii, în cadrul strategiilor acestora privind sănătatea și siguranța la 
locul de muncă, să adopte programe de promovare a bunăstării emoționale și mintale a 
angajaților lor și invită Comisia să disemineze modele pozitive prin publicarea unor astfel 
de programe pe internet;

22. invită statele membre să garanteze faptul că persoanele care au dreptul la prestații de boală 
sau de invaliditate datorită problemelor de sănătate mintală nu sunt private de dreptul de a 
avea un loc de muncă, precum și faptul că acestea nu vor pierde beneficiile aferente 
bolii/invalidității lor de îndată ce își găsesc un nou loc de muncă;

Sănătatea mintală a persoanelor în vârstă

23. invită statele membre să adopte măsuri adecvate pentru a ameliora calitatea vieții 
persoanelor în vârstă și pentru a menține un nivel de viață ridicat al acestora, pentru a 
promova un mod sănătos și activ de îmbătrânire prin participarea la viața comunității, 
inclusiv prin pregătirea în timp util a pensionării;

24. subliniază necesitatea de a efectua cercetări în domeniul prevenirii și al îngrijirilor 
necesare în cazul tulburărilor neurodegenerative și al altor tulburări psihice legate de 
vârsta înaintată;

25. ia act de necesitatea evaluării comorbidității în cazul persoanelor în vârstă și a formării 
personalului medical pentru a îmbunătăți nivelul de cunoștințe în legătură cu nevoile 
persoanelor în vârstă cu probleme de sănătate mintală;

26. invită Comisia și statele membre, în contextul metodei deschise de coordonare în 
domeniul protecției și integrării sociale, să dezvolte orientări privind asistența medicală și 
îngrijirea pe termen lung necesare pentru evitarea relelor tratamente aplicate persoanelor 
în vârstă;

Combaterea stigmatizării și a excluderii sociale

27. solicită organizarea unor campanii de informare publică și de sensibilizare prin 
intermediul mijloacelor de informare, al internetului, al școlilor și al locurilor de muncă, 
cu scopul de a promova sănătatea emoțională, a spori nivelul de cunoștințe privind cele 
mai comune simptome ale depresiei și tendințele sinucigașe, a pune capăt stigmatizării 
persoanelor cu tulburări psihice și a încuraja solicitarea de asistență într-o fază timpurie, 
precum și integrarea activă a persoanelor care se confruntă cu probleme de sănătate 
mintală;

28. subliniază rolul esențial al mijloacelor de informare în modificarea percepțiilor asupra 
tulburărilor psihice și solicită dezvoltarea unor orientări la nivel european pentru o 
mediatizare responsabilă a aspectelor legate de sănătatea mintală;

29. invită statele membre să sprijine consolidarea organizațiilor care reprezintă utilizatorii 
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serviciilor și personalul de îngrijire, cu scopul de a facilita participarea acestora la 
elaborarea și punerea în aplicare a politicilor, precum și la toate etapele cercetărilor în 
domeniul sănătății mintale;

30. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
guvernelor statelor membre și Biroului European al OMS.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Sănătatea mintală influențează calitatea vieții cotidiene și este un factor determinant al bunăstării, 
solidarității și justiției sociale.  Invers, problemele de sănătate mintală diminuează calitatea vieții 
celor afectați și a familiilor lor și antrenează cheltuieli care împovărează sectorul sănătății, 
precum și sistemul social, economic, educațional, penal, juridic și de asigurări.   

Devenim tot mai conștienți de faptul că sănătatea presupune în egală măsură sănătatea mintală.  
Este suficient să amintim următoarele:  

 una din patru persoane este afectată de o formă de tulburare psihică cel puțin o dată în viață,  
 depresia este una dintre cele mai frecvente forme de tulburări - una din șase femei din Europa 

fiind afectate - și se estimează că până în 2020 va fi cea mai frecventă boală din lumea 
dezvoltată și a doua cauză de handicap,

 în UE se comit anual aproximativ 59000 de sinucideri, dintre care 90% cauzate de tulburări 
mintale,  

 categoriile vulnerabile și marginalizate, cum ar fi șomerii, emigranții, persoanele cu handicap, 
oameni care au suferit abuzuri sau consumatorii de substanțe psihotrope sunt predispuse într-
o măsură mai mare să fie afectate de probleme de sănătate mintală, 

 într-o Europă care îmbătrânește, tulburările neurodegenerative devin din ce în ce mai 
frecvente.  

Există, prin urmare, necesitatea unei acțiuni concertate pentru a putea răspunde provocărilor pe 
care le pune problema sănătății mintale, întrucât este o chestiune care ne privește pe toți.  Totuși, 
este un fapt că tulburările psihice nu sunt abordate cu aceeași seriozitate cu care sunt tratate 
problemele de sănătate fizică.  

Deși există diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește provocările, 
structurile și politicile adoptate, cele mai multe dintre ele au schimbat modul de abordare a 
problemei și au trecut de la o politică de internare și protecție, la una de îngrijire și tratament al 
persoanelor cu tulburări psihice.  Însă, în multe cazuri, schimbarea s-a produs fără a fi însoțită de 
o planificare, de resurse adecvate și mecanisme de control și a fost urmată adesea de reduceri 
bugetare.

În același timp, în ciuda ameliorării posibilităților de tratament și a evoluțiilor în materie de 
asistență psihiatrică, persoanele cu tulburări psihice și familiile acestora continuă să fie victime 
ale excluderii și discriminării sociale.

Este evidentă necesitatea de a promova importanța sănătății mintale pentru realizarea durabilă și 
pe termen lung a obiectivelor de coeziune socială și creștere economică.   La nivel comunitar, 
acest fapt a fost recunoscut în cadrul programelor de acțiune privind nu doar sănătatea publică, ci 
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și cercetarea, tratamentul nediscriminatoriu, ocuparea forței de muncă și educația. 

Anul 2005 a reprezentat o etapă importantă în materie de sănătate publică.  Ca urmare a 
Conferinței ministeriale a OMS, Comisia a publicat Cartea verde pentru „Îmbunătățirea sănătății 
mintale a populației – Către o strategie privind sănătatea mintală pentru Uniunea Europeană”, 
care a lansat dezbateri privind îmbunătățirea mijloacelor de abordare a problemei bolilor mintale 
și de promovare a importanței sănătății mintale.

În rezoluția sa din 2006 privind îmbunătățirea sănătății mintale a populației, Parlamentul și-a 
exprimat sprijinul pentru o astfel de abordare menită să transforme problema sănătății mintale 
într-o prioritate și să ofere posibilități de a răspunde împreună provocărilor pe care le presupune. 

Conferința europeană „Împreună pentru sănătate mintală și bunăstare”, care a avut loc la 
Bruxelles între 12-13 iunie 2008, și în cursul căreia s-a adoptat „Pactul european pentru sănătate 
mintală și bunăstare” a marcat determinarea statelor membre de a lua măsuri destinate 
îmbunătățirii sănătății mintale a populației în cadrul unei strategii transsectoriale care nu se va 
limita la sectorul sanitar și va viza un scop mai general de asigurare a unui nivel ridicat de 
protecție socială și bunăstare mintală în domeniile educației și muncii. 

Mai concret, Pactul își propune inventarierea cunoștințelor și a celor mai bune practici în scopul 
elaborării în comun de recomandări adecvate privind adoptarea de măsuri în domeniile esențiale 
ale vieții sociale și economice. Pentru a asigura eficiența aplicării Pactului, au fost programate o 
serie de conferințe tematice și au fost redactate cinci documente consensuale în cooperare cu 
ministere naționale, oameni de știință și cercetători. 

Raport al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Prezenta propunere poate reprezenta un instrument util pentru realizarea schimbărilor necesare în 
sectorul sănătății mintale.

Raportul conține o serie de recomandări generale referitoare la promovarea sănătății mintale și a 
bunăstării populației, la combaterea stigmatizării, discriminării și a excluderii sociale, la 
consolidarea acțiunii preventive și a autoajutorării și la acordarea de sprijin și tratament adecvat 
persoanelor cu probleme de sănătate mintală, precum și familiilor și personalului de îngrijire. Au 
fost formulate, de asemenea, recomandări specifice în cele cinci domenii prioritare identificate în 
Pactul european. 

Aceste domenii sunt:

 prevenirea sinuciderii și a depresiei, 
 sănătatea mintală a tinerilor și în cadrul sistemului de învățământ,
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 sănătatea mintală la locul de muncă,
 sănătatea mintală a persoanelor în vârstă,

 combaterea stigmatizării și a excluderii sociale.

Prevenirea sinuciderii și a depresiei
Raportoarea consideră că prevenirea depresiei și a sinuciderii necesită implementarea de 
programe transsectoriale axate pe promovarea unui mod de viață sănătos, reducerea factorilor de 
risc - cum ar fi accesul ușor la medicamente, droguri, abuzul de alcool - și pe acordarea de sprijin 
și monitorizarea persoanelor care au avut tentative de sinucidere, precum și familiilor persoanelor 
care s-au sinucis, accentuând faptul că depresia este o tulburare care poate fi tratată și că 
sinuciderea este un act care poate fi prevenit.  În acest context, raportoarea consideră că 
dezvoltarea de rețele la nivel local este importantă pentru facilitarea accesului la informații și 
sprijinirea autoajutorării.

Sănătatea mintală a tinerilor și în cadrul sistemului de învățământ

Obiectivul implicării tinerilor în dezvoltarea durabilă poate fi atins doar în condițiile în care 
tinerii sunt sănătoși din punct de vedere fizic și psihic și dispun, de asemenea, de cunoștințele și
abilitățile care se dobândesc ca urmare a unei educații și formări de înalt nivel.  

Raportoarea subliniază că trebuie adoptate măsuri pentru înființarea de servicii coordonate și 
integrate, structurate, pentru fiecare grup de vârstă, în jurul familiei, partenerilor sociali și al 
părților interesate din domeniul educației și sănătății.  Invită, prin urmare, statele membre să 
organizeze programe de asistență pentru părinți și să acorde sprijin personalului didactic pentru a 
crea un climat educațional sănătos. Raportoarea subliniază, de asemenea, necesitatea furnizării de 
servicii specializate de sănătate mintală pentru copii și adolescenți și propune ca sănătatea 
mintală să fie inclusă în programele de studiu pentru tot personalul din domeniul asistenței 
medicale.  

Sănătatea mintală la locul de muncă
Condițiile de muncă joacă un rol important în sănătatea mintală a populației. Aspecte negative 
precum tehnici manageriale necorespunzătoare, lipsa de comunicare, hărțuirea, zgomotul, 
volumul de muncă excesiv și lipsa siguranței la locul de muncă alimentează stresul, contribuie la 
apariția tulburărilor mintale și determină lucrătorii să solicite pensionarea anticipată sau 
pensionarea pe caz de invaliditate.

În același timp, șomajul și lipsa unei siguranțe financiare măresc riscul apariției tulburărilor 
mintale și reduc posibilitățile de acces la îngrijiri medicale de  bază în domeniul sănătății mintale.

În scopul promovării sănătății mintale la locul de muncă și al îmbunătățirii performanței 
economice a UE, raportoarea invită angajatorii să implementeze practici destinate protejării 
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sănătății mintale la locul de muncă și să ofere astfel locuri de muncă „mai bune”. Ea solicită, de 
asemenea, consolidarea și extinderea inițiativelor destinate integrării persoanelor cu probleme de 
sănătate mintală la locul de muncă prin recrutarea, menținerea, reabilitarea și reintegrarea 
acestora pe piața muncii în condiții de egalitate de tratament. Este important ca, în plus, Comisia 
să ofere posibilitatea publicării și actualizării măsurilor implementate de către angajatori pentru 
protejarea bunăstării emoționale și mintale a angajaților lor.

Sănătatea mintală a persoanelor în vârstă
Riscul apariției unor tulburări mintale crește odată cu vârsta și, în afară de Alzheimer, sunt 
frecvente și alte probleme cum ar fi depresia, stresul și tulburările psihotice. Prin urmare, 
persoanele în vârstă trebuie considerate a fi un grup țintă esențial în promovarea bunăstării 
mintale. Îngrijirea persoanelor în vârstă înseamnă atât protejarea dreptului acestora la o bătrânețe 
demnă și activă, cât și asigurarea coeziunii sociale.  Raportoarea susține adoptarea de măsuri care 
să permită îmbunătățirea calității vieții persoanelor în vârstă. O atenție deosebită trebuie acordată 
atât cercetărilor privind mecanismele și cauzele tulburărilor neurodegenerative și ale altor boli 
mintale, precum și prevenirii și tratării acestora. Este, de asemenea, necesară o evaluare a 
comorbidității și formarea personalului medical în acest domeniu, întrucât o abordare 
interdisciplinară a situațiilor complexe asociate problemelor de sănătate mintală va aduce un plus 
de valoare. 

Combaterea stigmatizării și a excluderii sociale
Raportoarea consideră că o strategie europeană pentru promovarea sănătății mintale trebuie să se 
înscrie în contextul unei societăți bazate pe cunoaștere. Ceea ce înseamnă, printre altele, că 
societățile europene trebuie să dobândească o înțelegere precisă a conceptului de sănătate 
mintală, o conștiință clară a dimensiunii problemei la ora actuală, a dinamicii ei inerente, precum 
și conștiința importanței participării lor active la crearea premiselor care să permită dezvoltarea 
de soluții integrate.
Plecând de la convingerea că informarea trebuie să pornească din școli și să fie extinsă la toate 
domeniile, raportoarea propune organizarea de campanii de informare în scopul diminuării 
stigmatizării și discriminării, al îmbunătățirii tratamentului tulburărilor mintale prin 
diagnosticarea și intervenția precoce, și un management eficient, precum și în scopul reducerii 
decalajului dintre sănătatea fizică și cea mintală. În același timp raportoarea subliniază 
necesitatea participării utilizatorilor serviciilor și a familiilor acestora la elaborarea și aplicarea de 
politici care vizează o mai bună adaptare a serviciilor respective la nevoi și o ameliorare a 
acestora.

Domeniile prioritare de acțiune la nivel european și local
În scopul promovării sănătății mintale și a bunăstării populației, raportoarea:
 solicită cooperarea dintre instituțiile UE, statele membre, organismele locale și regionale și 

partenerii sociali în ceea ce privește cele cinci domenii prioritare menționate în Pactul 
european, 

 propune adoptarea unei platforme consultative pentru monitorizarea și coordonarea măsurilor 
de implementare a Pactului și invită Comisia să prezinte concluziile conferințelor ce urmează 
să se desfășoare în contextul aplicării Pactului, 
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 subliniază necesitatea unui „Plan de acțiune european pentru sănătatea mintală și bunăstarea 
cetățenilor” și a stabilirii unor indicatori adecvați în materie de sănătate mintală în vederea 
unei evaluări avizate a nevoilor la nivel național și european,  

 solicită utilizarea optimală a fondurilor comunitare și naționale disponibile pentru 
promovarea sănătății mintale prin finanțarea cercetării în materie de prevenire, structuri noi 
pentru accesul la îngrijiri decente și tratament eficient al bolilor mintale, precum și finanțarea 
programelor de integrare pe piața muncii,

 subliniază necesitatea furnizării de servicii de calitate, eficiente și universale în materie de 
sănătate mintală,

 propune concentrarea pe formarea persoanelor ce dețin poziții cheie legate de sănătatea 
mintală, 

 propune facilitarea accesului la educație, formare și locuri de muncă adecvate pentru 
persoanele cu probleme de sănătate mintală și crearea unui mediu favorabil și de sprijin pe 
durata întregii vieți, cu o atenție deosebită acordată grupurilor celor mai vulnerabile.
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