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1. Autismul este o tulburare complexă a creierului care durează întreaga viață, apare în
copilăria timpurie și afectează circa 1% din populație. Efectele autismului se pot întinde de la
limitări ușoare până la severe ale abilității persoanei de a înțelege informația din viața zilnică,
de a comunica și interacționa social cu alți oameni. Cauzele autismului sunt încă în curs de
investigare.
2. În prezent nu există nici un leac pentru autism, dar a fost demonstrat că intervenția timpurie
și intensivă poate să ajute la depășirea simptomelor autismului și să îmbunătățească
semnificativ nivelul de independență al persoanelor cu autism.
3. Cu toată importanța diagnosticării timpurii pentru a oferi sprijin și educație adecvate,
detecția timpurie este încă deficitară pe cuprinsul Europei.
4. Comisia și Consiliul sunt chemate să sprijine detecția precisă și diagnosticul copiilor și
adulților cu autism.
5. Comisia și Consiliul sunt de asemenea chemate să adopte o abordare strategică și holistică
pentru a răspunde provocărilor cărora persoanele cu autism le fac față de-a lungul vieții lor.
O strategie europeană ar trebui să aibă ca obiective încurajarea cercetării privind autismul,
studii de prevalență și schimbul de bune practici privind intervenții bazate pe dovezi pentru
copiii cu autism, ca și servicii de sprijin și de abilitare pentru adulți.
6. Această declarație, împreună cu numele semnatarilor, este trimisă Comisiei și Consiliului.
Notă: Conform Regulii 136 (4) și (5) din Regulile de procedură ale Parlamentului European, dacă o declarație este semnată
de o majoritate din membrii componenți ai Parlamentului, ea este publicată în Minute împreună cu numele semnatarilor și
trimisă adresanților, fără să angajeze juridic Parlamentul.
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