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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπε
ριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επιδοκιμάζει την Πράσινη Βίβλο και την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση μιας στρ
ατηγικής για την ψυχική υγεία σε επίπεδο ΕΕ· συμφωνεί ότι η ψυχική υγεία του πληθυσμ
ού της ΕΕ θα μπορούσε να βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό· συμφωνεί ότι η εν λόγω βελτί
ωση είναι σημαντική για την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνικοοικονομική ανάπτυ
ξη του πληθυσμού της ΕΕ·

2. επισημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί τύποι ψυχικών νοσημάτων που προκαλούν διαφορετικέ
ς ανάγκες και απαιτούν διαφορετικές μορφές υποστήριξης·

3. θεωρεί ότι, παράλληλα με τις υποδομές για τη θεραπεία των ψυχικών νοσημάτων, θα πρέ
πει να προβλεφθεί και η ενεργοποίηση των αντίστοιχων μηχανισμών πρόληψης των ψυχι
κών διαταραχών, όπου αυτό είναι δυνατό· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι απαραίτητη
η καταγραφή των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και άλλων παραγόντων που θα μπορούσ
αν να αποτελέσουν αιτίες ψυχικής αστάθειας ή και ασθενειών για τους πολίτες της ΕΕ·

4. συνιστά όπως κάθε στρατηγική στον τομέα των ψυχικών νοσημάτων λαμβάνει υπόψη τις
κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές διαφορές του υπό μελέτη πληθυσμού·

5. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος αναγνωρίζει ότι κοινωνικοί εταίροι και περιβ
αλλοντικοί παράγοντες, όπως είναι τα προσωπικά βιώματα, η οικογένεια και η κοινωνική
υποστήριξη, οι συνθήκες διαβίωσης, όπως είναι η φτώχεια, η ζωή στις μεγάλες πόλεις και
η απομόνωση της υπαίθρου, καθώς και οι εργασιακές συνθήκες, όπως είναι η εργασιακή
ανασφάλεια, η ανεργία και το μακρύ ωράριο, διαδραματίζουν ρόλο στην ψυχική υγεία το
υ πληθυσμού· τονίζει ότι οι διανοητικές διαταραχές αποτελούν έναν από τους κύριους λό
γους της πρόωρης συνταξιοδότησης και των συντάξεων αναπηρίας·

6. χαιρετίζει τις κοινωνικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και πολιτικ
ής απασχόλησης που προωθούν τη μη διακριτική μεταχείριση των ατόμων με κακή ψυχικ
ή υγεία, την κοινωνική ένταξη των ατόμων με διανοητικές αναπηρίες και την πρόληψη το
υ άγχους στον εργασιακό χώρο·

7. υπενθυμίζει ότι η αποϊδρυματοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και η ίδρυση υπηρε
σιών στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης μπορούν να υποστηρίξουν την κοινωνικ
ή ένταξη·

8. σημειώνει ότι η Πράσινη Βίβλος προβλέπει ότι πρώτη προτεραιότητα για την καταπολέμ
ηση της κακής ψυχικής υγείας είναι η παροχή αποτελεσματικών και υψηλής ποιότητας υπ
ηρεσιών ψυχικής υγείας και θεραπείας της μέσω ιατρικών και βασιζόμενων στην ψυχολο
γία παρεμβάσεων, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να διατίθεται η κατάλληλη υποδομή κ
αι επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι· πιστεύει ωστόσο ότι πρώτη προτεραιότητα για την κα
ταπολέμηση της κακής ψυχικής υγείας πρέπει να είναι η ίδια προσέγγιση που ακολουθείτ
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αι για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας και την πρόληψη των ψυχικών ασθενειών· θεω
ρεί ότι η ιατρική θεραπεία δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους κοινωνικούς παράγοντες π
ου συντηρούν την υγεία της κοινωνίας γενικότερα· πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτε
ρη έμφαση στην πρόληψη της κακής ψυχικής υγείας μέσω κοινωνικών και περιβαλλοντικ
ών παρεμβάσεων προσβάσιμων στα άτομα με κακή ψυχική υγεία, όπως εκείνες που περιγ
ράφονται στην παράγραφο 6.1 της Πράσινης Βίβλου·

9. επισημαίνει ότι ασθενείς οι οποίοι υποφέρουν από ψυχικές ασθένειες πρέπει να έχουν πρ
όσβαση σε όλες τις υφιστάμενες θεραπείες, γεγονός το οποίο δύναται να βελτιώσει την κ
ατάσταση της υγείας τους ανεξαρτήτως κοινωνικών ή οικονομικών παραγόντων· ζητεί ως
εκ τούτου από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλες οι θεραπείες ψυχικής υγείας και
θα είναι προσιτές στους ασθενείς και θα καλύπτονται από τα ασφαλιστικά συστήματα υγε
ίας· ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ένα δίχτυ ασφαλείας όσον αφορά την ιατρ
ική θεραπεία για τους πολίτες εκείνους που δεν καλύπτονται από εθνικά ασφαλιστικά συ
στήματα· συνιστά στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι στο χώρο εργασίας υπάρχουν πο
λιτικές υγείας και ασφάλειας που ασχολούνται σαφώς με την προαγωγή της ψυχικής υγεί
ας και την πρόληψη, τη διάγνωση και τη διαχείριση της κατάθλιψης, καθώς και την πρόλ
ηψη της αυτοκτονίας, και να εντοπίσουν και να στηρίξουν τους χώρους εργασίας στους ο
ποίους οι υπάλληλοι διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο ψυχικών διαταραχών·

10. θεωρεί ότι καλές συνθήκες εργασίας συμβάλλουν στην ψυχική υγεία και ότι, ως εκ τούτο
υ, οι εταιρείες πρέπει να εφαρμόζουν πολιτικές για τη στήριξη των εργαζομένων που ενδέ
χεται να εμφανίσουν ή ήδη υποφέρουν από κακή ψυχική υγεία·

11. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώκουν ενεργά την κατάρτιση και την τοποθέτησ
η των επαγγελματιών του τομέα της υγείας·

12. θεωρεί ενδεχομένως απαραίτητη την οικονομική υποστήριξη όσων φροντίζουν άτομα με
ψυχικά νοσήματα σε προσωπική βάση· θεωρεί επίσης απαραίτητη τη στήριξη για τις ομάδ
ες αυτοβοήθειας·

13. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της πρόληψης και της κατάλληλης περίθαλψης, η φυλακή δεν είν
αι το κατάλληλο περιβάλλον για άτομα με κακή ψυχική υγεία και ότι θα πρέπει να επιδιώ
κονται ενεργά εναλλακτικές λύσεις·

14. θεωρεί ότι, καθώς είναι ενδεχόμενη και η εμπλοκή αστυνομικών στην αντιμετώπιση ατόμ
ων που παρουσιάζουν ορισμένες ενδείξεις κακής ψυχικής υγείας, η ευαισθητοποίηση ένα
ντι αυτών των συνθηκών πρέπει να συνιστά μέρος της εκπαίδευσής τους·

15. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος, στο τμήμα 6.1, αναγνωρίζει τη σημασία της
προαγωγής της ψυχικής υγείας και της πρόληψης της κακής ψυχικής υγείας με στόχο τη β
ελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού της ΕΕ· πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθεί κά
θε προσπάθεια προς βιώσιμες διατομεακές συνδέσεις που να ενσωματώνουν πολυτομεακ
ές και πολυκλαδικές προσεγγίσεις·

16. ζητεί τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση του στιγματισμού, των παραβιάσεων των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων και των διακρίσεων εις βάρος των ατόμων με κακή ψυχική υγεία, 
καθώς και για την ενεργό προώθηση της κοινωνικής ένταξής τους· θεωρεί τους χρήστες, 
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τις οικογένειες και τους παρόχους υπηρεσιών μέριμνας ως βασικούς εταίρους στην ανάπτ
υξη των υπηρεσιών στο χώρο εργασίας και στην κοινωνία· υπογραμμίζει τη σημασία της
συνειδητοποίησης εντός του χώρου εργασίας· θεωρεί τους χρήστες, τις οικογένειες και το
υς παρόχους υπηρεσιών μέριμνας ως βασικούς εταίρους στην ανάπτυξη των υπηρεσιών κ
αι, ως εκ τούτου, προτρέπει την εξουσιοδότησή τους και την πλήρη συμμετοχή τους σε κ
άθε πτυχή του σχεδιασμού και της λειτουργίας των υπηρεσιών·

17. υπογραμμίζει το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εργοδότες στην πρόσληψη και τη δι
ατήρηση ατόμων με προσωπικά βιώματα ψυχικού κλονισμού και τον ρόλο που διαδραμα
τίζει η ΕΕ στην καταπολέμηση του στιγματισμού και των διακρίσεων που αντιμετωπίζου
ν τα άτομα με προσωπικά βιώματα ψυχικού κλονισμού· υπογραμμίζει ότι η οδηγία πλαίσι
ο για την απασχόληση 2000/78/ΕΚ παρέχει ένα πλαίσιο πρόληψης των διακρίσεων λόγω
αναπηρίας και πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως· πιστεύει πως είναι ζωτικής σημασίας τα ψ
υχικά νοσήματα να θεωρούνται σε όλα τα κράτη μέλη ως αναπηρία·

18. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο, υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ
των ποσοστών αυτοκτονιών στα διάφορα κράτη μέλη· θεωρεί ότι πρέπει να ερευνηθούν ο
ι υπεύθυνοι για τις ανισότητες αυτές κοινωνικοοικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγον
τες και παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία, καθώς και ο αντίκτυπος που έχουν οι π
αράγοντες αυτοί στην ψυχική υγεία των πολιτών· συνιστά στα κράτη μέλη να παράσχουν
υποστήριξη σε δίκτυα ατόμων με ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς και σ
τις οικογένειές τους, να αξιολογούν και να υποστηρίζουν πολιτικές και προγράμματα που
μειώνουν τον στιγματισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό και να εφαρμόζουν προγράμμα
τα πληροφόρησης του κοινού για τη βελτίωση της γνώσης του κοινού όσον αφορά τα αίτι
α, τα συμπτώματα και τις δυνατότητες θεραπείας των ψυχικών διαταραχών·

19. σημειώνει, επιπλέον, ότι θα πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να αξιο
ποιηθούν τα διαθέσιμα κοινοτικά μέσα, όπως το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, γ
ια την ανάπτυξη των ερευνητικών δυνατοτήτων και την υποστήριξη της έρευνας για την
ψυχική υγεία στην ΕΕ·

20. υπενθυμίζει επίσης στην Επιτροπή ότι τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες ασθένειες είναι
ευάλωτα και χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη προκειμένου να προληφθεί η εμφάνιση κα
τάθλιψης και άλλων ψυχικών νοσημάτων·

21. κρίνει ότι ο εξαναγκασμός είναι ιδιαίτερα αντιπαραγωγικός στη θεραπεία της κακής ψυχι
κής υγείας· συμφωνεί ότι η υποχρεωτική ενδονοσοκομειακή ή/και σε επίπεδο κοινότητας
περίθαλψη πρέπει να εφαρμόζεται μόνο εφόσον έχουν αποτύχει οι λιγότερο περιοριστικέ
ς, εθελοντικές εναλλακτικές δυνατότητες· τονίζει ότι στις διεργασίες και διαδικασίες που
σχετίζονται με την υποχρεωτική εισαγωγή σε νοσοκομείο και θεραπεία πρέπει να συμπερ
ιλαμβάνονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτω
ν των ανθρώπων· προτείνει την αποφυγή της ιδρυματοποίησης και υπογραμμίζει τη σημα
σία της περίθαλψης σε επίπεδο κοινότητας·

22. θεωρεί επίσης ότι η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού, των κοινωνικών εταίρων
και των άλλων αρμοδίων φορέων για την κακή ψυχική υγεία, την πρόληψή της και τις θε
ραπευτικές επιλογές και η ενθάρρυνση της ένταξης των ψυχικά ασθενών και των ατόμων
με αναπηρία στον εργασιακό βίο μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αποδοχή και κατ
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ανόηση από την κοινωνία·

23. πιστεύει ότι, σύμφωνα και με τις συστάσεις της ΠΟΥ και της ΔΟΕ, πρέπει να δοθεί μεγαλ
ύτερη προτεραιότητα στον στόχο για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στα εθνικά συστή
ματα υγείας, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων στην προσωπική, οικογενειακή και κ
οινωνική ευημερία·

24. κρίνει απαραίτητη τη διάθεση περισσότερων πόρων στην προαγωγή της ψυχικής υγείας μ
έσω ερευνητικών δράσεων για την πρόληψη, κυρίως λόγω της γήρανσης του πληθυσμού
της ΕΕ που συνεπάγεται τη συχνότερη εμφάνιση νευροεκφυλιστικών διαταραχών, όπως ο
ι νόσοι Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον·

25. επισημαίνει την αυξανόμενη ιατρικοποίηση περιστατικών, μέσω της οποίας ορισμένες κα
ταστάσεις χαρακτηρίζονται όλο και συχνότερα ως ασθένειες και, ως τέτοιες, αντιμετωπίζ
ονται ιατρικά·

26. σημειώνει ότι η ευθύνη για την οργάνωση και τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθ
αλψης, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης για τους ψυχικά ασθενείς, εί
ναι αποκλειστικά ζήτημα των εθνικών κυβερνήσεων·

27. τονίζει ότι η ψυχική υγεία είναι τόσο θέμα υγείας όσο και κοινωνικό· επισημαίνει ακόμη
ότι η αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης ψυχικών ασθενειών, σε συνδυασμό με τις βελτιω
μένες αλλά δαπανηρές δυνατότητες θεραπείας τους, συνιστούν μια σημαντική πρόκληση
για τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης·

28. υπογραμμίζει τις σημαντικές διαφορές στις δαπάνες για την ψυχική υγεία στα διάφορα κρ
άτη μέλη, τόσο από την άποψη του απόλυτου ποσού, όσο και ως ποσοστού δαπανών για
την υγειονομική περίθαλψη συνολικά·

29. τονίζει, όσον αφορά τη στρατηγική της ΕΕ για την απασχόληση, την επίδραση της ψυχικ
ής υγείας στην απασχόληση, καθώς επίσης και την επίδραση της ανεργίας στην κατάστασ
η της ψυχικής υγείας των ατόμων·

30. τονίζει την ανάγκη καλύτερης πληροφόρησης του κοινού για ζητήματα ψυχικής υγείας κα
ι την εξαιρετική σημασία της έγκαιρης διάγνωσης συχνά δυσδιάγνωστων ψυχικών ασθενε
ιών, προκειμένου να περιοριστεί ο αντίκτυπός τους στην υγεία, αλλά και ο κοινωνικός κα
ι οικονομικός τους αντίκτυπος·

31. πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη διεξοδικής έρευνας για την εξήγηση των υφιστάμενων διαφο
ρών στην οργάνωση και την παροχή ιατρικής και κοινωνικής περίθαλψης σε άτομα τα οπ
οία πάσχουν από ψυχικές διαταραχές, καθώς και των διαφορετικών αποτελεσμάτων αυτή
ς της περίθαλψης· πιστεύει ότι, για τη διεξαγωγή της έρευνας αυτής, είναι αναγκαία η ύπα
ρξη ενιαίων ορισμών και μεθοδολογίας και ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της περίθαλψης
των ψυχικά ασθενών πρέπει να είναι η ποιότητα, η διαφοροποίηση, το πολυσύνθετο και η
συνέχεια· πιστεύει ότι ιατρικά και κοινωνικά ιδρύματα τα οποία δεν πληρούν τις προαναφ
ερθείσες προδιαγραφές δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στην παροχή υγειονομικής περίθαλ
ψης·
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32. κρίνει ότι η περίθαλψη των ψυχικά ασθενών πρέπει να δομείται σταθερά κατά τέτοιο τρό
πο ώστε να αποφεύγεται η περιττή ή αδικαιολόγητα μακρόχρονη νοσηλεία ασθενών, η ασ
θένεια των οποίων μπορεί να θεραπευτεί σε εξωνοσοκομειακά ιδρύματα τα οποία λειτου
ργούν με ειδικευμένο προσωπικό· πιστεύει ότι είναι πάντοτε απαραίτητο να διασφαλίζετα
ι η θεραπευτική χρήση της επικοινωνίας με το κοινωνικό περιβάλλον του ασθενούς και ν
α παρέχεται στον ασθενή η δυνατότητα κοινωνικών υπηρεσιών και ένα χρήσιμο πρόγραμ
μα το οποίο θα αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση του κοινωνικού δυναμικού και του δυναμι
κού απασχόλησης του ασθενούς· πιστεύει ότι, για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει ν
α διαθέσουν τους απαραίτητους πόρους για την υποβοήθηση της ανεξάρτητης χρηματοδο
τικά στέγασης και απασχόλησης για τους κατάλληλους ασθενείς και, στους άλλους ασθεν
είς, να παρέχουν διαρκή επαρκή κοινωνική και υγειονομική περίθαλψη.
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