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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar grönboken och kommissionens förslag om att upprätta en 
EU-strategi för den psykiska hälsan och håller med om att EU-befolkningens psykiska hälsa 
skulle kunna förbättras avsevärt. Parlamentet håller med om att denna förbättring är viktig 
för EU-befolkningens sociala jämlikhet och socioekonomiska utveckling.

2. Europaparlamentet påpekar att det finns många olika typer av psykisk sjukdom som skapar 
olika behov och som kräver olika typer av stöd.

3. Europaparlamentet anser att man bör vidta åtgärder för att aktivera mekanismer för att om 
möjligt förebygga psykisk ohälsa, förutom att avsätta resurser för behandling av psykiska 
sjukdomar. Parlamentet anser det därför vara viktigt att kartlägga de sociala, miljömässiga 
och övriga faktorer som kan orsaka psykisk ohälsa eller sjukdom för EU-medborgare.

4. Europaparlamentet rekommenderar att varje strategi på området för psykisk hälsa bör ta 
hänsyn till de socioekonomiska och kulturella skillnaderna i den befolkningsgrupp som 
undersöks.

5. Europaparlamentet ser positivt på att man i grönboken erkänner att sociala och 
miljömässiga faktorer såsom personliga erfarenheter, familjesituation och socialt stöd,
levnadsförhållanden såsom fattigdom, storstadsliv och ett isolerat liv på landsbygden samt
arbetsförhållanden såsom otrygga arbeten, arbetslöshet och långa arbetstider har betydelse 
för människors psykiska hälsa. Parlamentet understryker att psykisk ohälsa är en av 
orsakerna till förtids- och sjukpensionering.

6. Europaparlamentet välkomnar de sociala initiativen inom ramen för social- och 
sysselsättningspolitiken för att främja icke-diskriminering i behandlingen av personer med 
psykiska hälsoproblem, social integrering av personer med psykiska funktionshinder och 
förebyggande av stress på arbetsplatsen.

7. Europaparlamentet framhåller att en avinstitutionalisering av mentalsjukvården och 
inrättandet av tjänster inom ramen för primärvården skulle kunna främja social integrering.

8. Europaparlamentet noterar att man i grönboken anser att det viktigaste vid bekämpning av 
psykisk ohälsa är att tillhandahålla effektiv och högkvalitativ psykiatrisk vård och 
behandling genom medicinsk behandling och behandling baserad på psykologi, vilket 
innebär att lämplig infrastruktur och tillräckliga ekonomiska resurser måste finnas 
tillgängliga. Parlamentet anser dock att samma prioriteringar bör gälla vid bekämpning av 
psykisk ohälsa som vid främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa. 
Parlamentet menar att medicinsk behandling inte kan ersätta sociala faktorer som främjar 
den allmänna hälsan i samhället. Parlamentet anser att man i större utsträckning bör 
understryka behovet av att förebygga psykisk ohälsa genom sociala och miljömässiga 
åtgärder, tillgängliga för personer med psykiska sjukdomar, exempelvis genom de åtgärder 
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som beskrivs i avsnitt 6.1 i grönboken.

9. Europaparlamentet framhåller att patienter som lider av psykiska sjukdomar bör få tillgång 
till alla befintliga behandlingar som kan förbättra deras hälsosituation, oavsett sociala eller 
ekonomiska faktorer. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att tillse att alla typer 
av behandling av psykiska sjukdomar både görs tillgängliga för patienterna och omfattas av 
sjukförsäkringssystem. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera ett skyddsnät 
av medicinsk behandling för de medborgare som inte omfattas av nationella 
försäkringssystem. Parlamentet rekommenderar att medlemsstaterna ser till att man på
arbetsplatserna tillämpar en hälso- och säkerhetspolitik som uttryckligen syftar till att 
främja psykisk hälsa samt förebygga, identifiera och hantera depressioner och förebygga 
självmord, och att medlemsstaterna identifierar och stödjer arbetsplatser där de anställda är 
särskilt utsatta för risken för psykiska störningar.

10. Europaparlamentet anser att goda arbetsförhållanden främjar den psykiska hälsan och att 
företagen därför bör utarbeta program för att stödja anställda som kan utveckla eller som 
redan lider av psykisk ohälsa.

11. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna aktivt bör bedriva utbildning och utplacering 
av hälsovårdspersonal.

12. Europaparlamentet anser att finansiellt stöd kan bli nödvändigt för dem som privat vårdar 
personer med psykisk ohälsa. Parlamentet anser att det även behövs stöd för 
självhjälpsgrupper.

13. Europaparlamentet anser, med hänsyn till förebyggande arbete och lämplig omvårdnad, att 
ett fängelse inte är en lämplig miljö för personer som lider av psykisk ohälsa och att man 
aktivt bör sträva efter att hitta alternativ.

14. Europaparlamentet anser att kunskaper om psykisk ohälsa bör ingå i polisutbildningen, 
eftersom poliser ofta kommer i kontakt med personer som uppvisar olika tecken på psykisk 
ohälsa.

15. Europaparlamentet välkomnar att grönboken i avsnitt 6.1 erkänner betydelsen av att främja 
psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa för att förbättra EU-befolkningens psykiska 
hälsa. Parlamentet anser att man måste göra alla nödvändiga ansträngningar för att uppnå
hållbara sektorsövergripande kopplingar som omfattar flersektoriella och tvärvetenskapliga 
strategier.

16. Europaparlamentet uppmanar till åtgärder för att bekämpa stigmatisering, kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna och diskriminering av personer som lider av psykisk ohälsa och 
för att aktivt främja dessa personers sociala integrering. Parlamentet anser att nyttjare, 
familjer och vårdpersonal är viktiga partner för att utveckla tjänster på arbetsplatsen och i 
samhället. Parlamentet understryker betydelsen av medvetandehöjande utbildning på
arbetsplatsen. Parlamentet anser att nyttjare, familjer och vårdpersonal är viktiga partner 
för att utveckla tjänster och vill därför att de skall få mer att säga till om och att de skall 
delta i alla delar av planering och drift av tjänsterna.
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17. Europaparlamentet understryker arbetsgivarnas viktiga roll för att rekrytera och behålla 
personer som har varit drabbade av psykiska problem och den roll som EU spelar när det 
gäller att bekämpa den stigmatisering och diskriminering som personer som drabbats av 
psykisk ohälsa ställs inför. Parlamentet konstaterar att ramdirektivet om 
sysselsättning 2000/78/EG erbjuder ett ramverk för att förebygga diskriminering på
grundval av funktionshinder och att det måste tillämpas fullt ut. Parlamentet anser det vara 
av avgörande betydelse att psykisk ohälsa betraktas som ett funktionshinder i samtliga 
medlemsstater.

18. Europaparlamentet noterar att självmordsfrekvensen enligt grönboken varierar kraftigt 
mellan medlemsstaterna. Parlamentet menar att de socioekonomiska, miljömässiga och 
hälsomässiga faktorer som ligger bakom dessa skillnader borde undersökas och att man 
även bör undersöka ovannämnda faktorers effekter på medborgarnas psykiska hälsa. 
Parlamentet rekommenderar att medlemsstaterna erbjuder stöd till nätverk för personer 
med psykiska störningar och beteendestörningar och deras familjer, utvärderar och 
förespråkar strategier och program som minskar stigmatiseringen och den sociala 
utslagningen, samt genomför allmänna informationsprogram för att förbättra allmänhetens 
kunskaper om orsaker, symtom och tillgängliga behandlingsalternativ när det gäller 
psykiska störningar.

19. Europaparlamentet konstaterar dessutom att man bör skapa förutsättningar för ett 
utnyttjande av befintliga gemenskapsinstrument, såsom det sjunde ramprogrammet för 
forskning, för att utveckla möjligheterna att forska om psykisk hälsa i EU och stärka stödet 
till sådan forskning.

20. Europaparlamentet påminner dessutom kommissionen om att personer med 
funktionsstörningar och kroniska sjukdomar är sårbara och framför allt behöver stöd för att 
förebygga depressioner och andra psykiska tillstånd.

21. Europaparlamentet anser att tvång är mycket kontraproduktivt när det gäller att behandla 
psykisk ohälsa. Parlamentet håller med om att sluten psykiatrisk vård och/eller 
samhällsbaserad vård bara borde komma ifråga när mindre restriktiva frivilliga alternativ 
har misslyckats. Parlamentet betonar att effektiva mekanismer som respekterar människors 
grundläggande rättigheter måste ingå i processer och förfaranden som berör 
tvångsinläggning och tvångsbehandling. Parlamentet uppmanar till en utveckling bort från 
institutionalisering och understryker betydelsen av samhällsbaserade vårdformer.

22. Europaparlamentet anser också att en ökad medvetenhet hos allmänheten, 
arbetsmarknadens parter och andra ansvariga organ om psykisk ohälsa och om olika 
alternativ för att förebygga och behandla psykisk ohälsa samt åtgärder för att uppmuntra 
till integrering av psykiskt sjuka och personer med funktionshinder på arbetsplatsen skulle 
kunna resultera i ökad acceptans och förståelse från samhällets sida.

23. Europaparlamentet anser att målet att främja psykisk hälsa måste ges högre prioritet i de 
nationella hälsosystemen, med tanke på dess återverkningar på välbefinnandet för individer, 
familjer och samhälle och i linje med rekommendationerna från WHO och ILO.

24. Europaparlamentet anser det vara nödvändigt att ägna större resurser åt att främja psykisk 
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hälsa genom förebyggande forskning, framför allt med tanke på att EU:s befolkning åldras, 
vilket medför en ökad förekomst av neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers och 
Parkinsons sjukdom.

25. Europaparlamentet framhåller den ökande graden av medicinsk behandling av olika 
livssituationer, varigenom vissa livssituationer i allt högre grad definieras som sjukdomar 
och därför behandlas medicinskt.

26. Europaparlamentet konstaterar att ansvaret för att organisera och finansiera hälsovården, 
inklusive hälsovården för de psykiskt sjuka, enbart är en fråga för de nationella 
regeringarna.

27. Europaparlamentet betonar att psykisk hälsa är såväl en hälsofråga som en social fråga. 
Parlamentet framhåller också att den ökande förekomsten av psykiska sjukdomar, 
tillsammans med de förbättrade, men dyrbara, möjligheterna att behandla dem, innebär en 
betydande utmaning för de nationella sociala trygghetssystemen.

28. Europaparlamentet understryker de betydande skillnaderna i utgifterna för psykisk 
hälsovård mellan de olika medlemsstaterna, såväl vad gäller absoluta tal som i fråga om 
andelen av hälsovårdskostnaderna som helhet.

29. Europaparlamentet understryker, i anslutning till EU:s sysselsättningsstrategi, den psykiska 
hälsans inflytande på arbetslivet samt arbetslöshetens betydelse för människors psykiska 
hälsa.

30. Europaparlamentet understryker vikten av att allmänheten får mer information i frågor som 
gäller psykisk hälsa och den enorma betydelsen av att man i tid upptäcker ofta 
svåridentifierbara psykiska sjukdomar för att begränsa deras effekter på hälsan och deras 
sociala och ekonomiska följder.

31. Europaparlamentet anser att det finns behov av en grundlig forskning för att förklara 
befintliga skillnader i organisering och utbud av medicinsk och social vård för personer som 
lider av psykiska störningar samt de olika resultaten av sådan vård. Parlamentet anser att 
det är nödvändigt med enhetliga definitioner och metoder för att man skall kunna bedriva 
sådan forskning och att kvalitet, mångfald, komplexitet och kontinuitet bör ligga till grund 
för all vård av psykiskt sjuka. Parlamentet anser att medicinska och sociala institutioner 
som inte uppfyller dessa krav inte bör tillhandahålla vård.

32. Europaparlamentet anser att vård av psykiskt sjuka alltid måste utformas på ett sådant sätt 
att man undviker onödig eller omotiverad långvarig sjukhusvård av patienter vilkas 
sjukdomar kan behandlas i öppna institutioner som drivs av kvalificerad personal. 
Parlamentet anser att det alltid är nödvändigt att garantera en terapeutisk kommunikation 
med patientens sociala bakgrund och att erbjuda patienten sociala tjänster och ett 
användbart program som syftar till att maximera patientens möjligheter i samhälls- och 
arbetsliv. Parlamentet anser därför att medlemsstaterna bör ställa nödvändiga medel till 
förfogande för att bidra till finansieringen av självständiga boendeformer och sysselsättning 
för lämpliga patienter och för att tillhandahålla en permanent, adekvat social och 
hälsomässig omvårdnad för andra patienter.
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