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Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi, Kathy Sinnott

Tarkistus 1
Ehdotus 1

1. suhtautuu myönteisesti vihreään kirjaan ja ehdotukseen EU:n mielenterveysstrategian 
laatimisesta; on samaa mieltä siitä, että EU:n väestön terveyttä voitaisiin parantaa 
huomattavasti; on samaa mieltä siitä, että tämä parannus on tärkeä sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden ja EU:n väestön sosioekonomisen kehityksen kannalta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 2
Ehdotus 1

1. suhtautuu myönteisesti vihreään kirjaan ja ehdotukseen EU:n mielenterveysstrategian 
laatimisesta; on samaa mieltä siitä, että EU:n väestön mielenterveyteen liittyviin 
asioihin pitäisi kiinnittää erityisesti ja tosissaan huomiota, jotta niitä käsiteltäisiin 
tehokkaammin;

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 3
Ehdotus 1

1. suhtautuu myönteisesti vihreään kirjaan ja ehdotukseen EU:n mielenterveysstrategian 
laatimisesta; korostaa, että mielenterveysongelmista tai mielisairauksista kärsivien 
henkilöiden sosiaalinen syrjäytyneisyys jatkuu; on samaa mieltä siitä, että EU:n 
väestön terveyttä voitaisiin parantaa huomattavasti;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 4
Ehdotus 1 a (uusi)

1 a. katsoo, että mielisairauksien hoitamisen lisäksi pitäisi myös mahdollisuuksien 
mukaan löytää keinoja mielenterveysongelmien ehkäisyyn; tältä osin on tärkeää 
kiinnittää huomiota sellaisiin sosiaalisiin, ympäristöön liittyviin ja muihin
tekijöihin, jotka voivat aiheuttaa Euroopan kansalaisille mielenterveysongelmia tai 
mielisairauksia;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 5
Ehdotus 1 a (uusi)

1 a. on olemassa monenlaisia mielisairauksia, joihin liittyy erilaisia tarpeita ja jotka 
edellyttävät erilaista tukea;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 6
Ehdotus 1 b (uusi)

1 b. jokaisessa mielenterveysalan strategiassa pitäisi huomioida tutkimuksen kohteena 
olevan väestön sosioekonomiset ja kulttuuriset erot;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 7
Ehdotus 2

2. on tyytyväinen, että vihreässä kirjassa tunnustetaan, että geneettiset tekijät, 
henkilökohtaiset kokemukset sekä sosiaaliset ja ympäristölliset tekijät, kuten työhön 
liittyvä epävarmuus, työttömyys, köyhyys, pitkät työajat ja suurkaupunkien 
elinolosuhteet, vaikuttavat ihmismieleen ja ovat keskeisiä mielisairauksien syntymisen 
tai etenemisen kannalta;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 8
Ehdotus 2

2. on tyytyväinen, että vihreässä kirjassa tunnustetaan, että geneettisten tekijöiden lisäksi 
mielenterveyteen vaikuttavat sosiaaliset ja ympäristölliset tekijät, kuten henkilökohtaiset 
kokemukset, perhe, sosiaalinen tuki ja elinolosuhteet; korostaa, että mielenterveyden 
häiriöt ovat varhaiseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen yleisin syy;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi, Kathy Sinnott

Tarkistus 9
Ehdotus 2

2. on tyytyväinen, että vihreässä kirjassa tunnustetaan, että (poistetaan) mielenterveyteen 
vaikuttavat sosiaaliset ja ympäristölliset tekijät, kuten henkilökohtaiset kokemukset, 
perhe, sosiaalinen tuki sekä elin- ja työskentelyolosuhteet;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 10
Ehdotus 2

2. on tyytyväinen, että vihreässä kirjassa tunnustetaan, että geneettisten tekijöiden lisäksi 
mielenterveyteen vaikuttavat sosiaaliset ja ympäristölliset tekijät, kuten 
henkilökohtaiset kokemukset, perhe, sosiaalinen tuki sekä elin- ja 
työskentelyolosuhteet;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 11
Ehdotus 2 a (uusi)

2 a. on tyytyväinen sosiaali- ja työllisyyspolitiikassa tehtyihin sosiaalisiin aloitteisiin, 
joilla pyritään edistämään mielisairaiden tasavertaista hoitoa, henkisesti vajavaisten 
henkilöiden sopeutumista yhteiskuntaan ja stressin ehkäisyä työpaikoilla;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 12
Ehdotus 2 b (uusi)

2 b. korostaa, että sopeutumista yhteiskuntaan voitaisiin edistää sijoittamalla 
mielenterveyspalveluja hoitolaitosten ulkopuolelle ja tarjoamalla palveluja 
perusterveydenhuollon piirissä;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi, Kathy Sinnott

Tarkistus 13
Ehdotus 3

3. toteaa, että vihreän kirjan mukaan psyykkisen pahoinvoinnin torjunnassa ensisijaisena 
tavoitteena on asettaa mielenterveysongelmaisten saataville tehokkaita ja laadukkaita 
mielenterveysalan palveluja ja hoitoja lääketieteellisten toimenpiteiden muodossa; 
uskoo kuitenkin, että tärkeimpänä seikkana psyykkisen pahoinvoinnin torjunnassa 
pitäisi olla saman lähestymistavan kuin mielenterveyden tukemisessa ja psyykkisten 
sairauksien estämisessä; katsoo, että lääkehoidolla ei voida korvata sosiaalisia 
tekijöitä, joilla ylläpidetään terveyttä yhteiskunnassa yleensä; uskoo, että olisi 
korostettava enemmän psyykkisten sairauksien torjumista sosiaalisin ja ympäristöllisin 
toimenpitein, jotka ovat mielenterveyden sairauksista kärsivien saatavilla ja jollaisia 
kuvataan vihreän kirjan 6.1 kohdassa;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elizabeth Lynne

Tarkistus 14
Ehdotus 3

3. toteaa, että vihreän kirjan mukaan psyykkisen pahoinvoinnin torjunnassa ensisijaisena 
tavoitteena on asettaa mielenterveysongelmaisten saataville tehokkaita ja laadukkaita 
mielenterveysalan palveluja ja hoitoja lääketieteellisten ja psykologiaan perustuvien 
toimenpiteiden muodossa; uskoo kuitenkin, että tärkeimpänä seikkana psyykkisen 
pahoinvoinnin torjunnassa pitäisi olla saman lähestymistavan kuin mielenterveyden 
tukemisessa ja psyykkisten sairauksien estämisessä; katsoo, että lääkehoidolla ei voida 
korvata sosiaalisia tekijöitä, joilla ylläpidetään terveyttä yhteiskunnassa yleensä; 
uskoo, että olisi korostettava enemmän psyykkisten sairauksien torjumista sosiaalisin 
ja ympäristöllisin toimenpitein, jollaisia kuvataan vihreän kirjan 6.1 kohdassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 15
Ehdotus 3

3. toteaa, että vihreän kirjan mukaan psyykkisen pahoinvoinnin torjunnassa ensisijaisena 
tavoitteena on asettaa mielenterveysongelmaisten saataville tehokkaita ja laadukkaita 
mielenterveysalan palveluja ja hoitoja terveydenalan ammattilaisten toimenpiteiden 
muodossa; uskoo kuitenkin, että tärkeimpänä seikkana psyykkisen pahoinvoinnin 
torjunnassa pitäisi olla saman lähestymistavan kuin mielenterveyden tukemisessa ja 
psyykkisten sairauksien estämisessä; katsoo, että lääkehoidossa ei pitäisi väheksyä 
sosiaalisia tekijöitä, joilla ylläpidetään terveyttä yhteiskunnassa yleensä; uskoo, että 
olisi korostettava enemmän psyykkisten sairauksien torjumista sosiaalisin ja 
ympäristöllisin toimenpitein, jollaisia kuvataan vihreän kirjan 6.1 kohdassa;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 16
Ehdotus 3

3. toteaa, että vihreän kirjan mukaan psyykkisen pahoinvoinnin torjunnassa ensisijaisena 
tavoitteena on asettaa mielenterveysongelmaisten saataville tehokkaita ja laadukkaita 
mielenterveysalan palveluja ja hoitoja lääketieteellisten toimenpiteiden muodossa, 
mikä tarkoittaa, että käyttöön täytyy saada sopivaa infrastruktuuria ja riittävät 
taloudelliset resurssit; uskoo kuitenkin, että tärkeimpänä seikkana psyykkisen 
pahoinvoinnin torjunnassa pitäisi olla saman lähestymistavan kuin mielenterveyden 
tukemisessa ja psyykkisten sairauksien estämisessä; katsoo, että lääkehoidolla ei voida 
korvata sosiaalisia tekijöitä, joilla ylläpidetään terveyttä yhteiskunnassa yleensä; 
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uskoo, että olisi korostettava enemmän psyykkisten sairauksien torjumista sosiaalisin 
ja ympäristöllisin toimenpitein, jollaisia kuvataan vihreän kirjan 6.1 kohdassa;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 17
Ehdotus 3

3. toteaa, että vihreän kirjan mukaan psyykkisen pahoinvoinnin torjunnassa ensisijaisena 
tavoitteena on asettaa mielenterveysongelmaisten saataville tehokkaita ja laadukkaita 
mielenterveysalan palveluja ja hoitoja lääketieteellisten toimenpiteiden muodossa; 
uskoo kuitenkin, että tärkeimpänä seikkana psyykkisen pahoinvoinnin torjunnassa 
pitäisi olla saman lähestymistavan kuin mielenterveyden tukemisessa ja psyykkisten 
sairauksien estämisessä; katsoo, että lääkehoidolla ei voida korvata sosiaalisia 
tekijöitä, joilla ylläpidetään terveyttä yhteiskunnassa yleensä; uskoo, että olisi 
korostettava enemmän psyykkisten sairauksien torjumista sosiaalisin ja ympäristöllisin 
toimenpitein, jollaisia kuvataan vihreän kirjan 6.1 kohdassa; korostaa, että 
psyykkisesti sairailla potilailla pitäisi olla mahdollisuus saada kaikkia olemassa 
olevia hoitoja, mikä voisi parantaa heidän terveydentilaansa sosiaalisista tai 
taloudellisista tekijöistä riippumatta; pyytää siksi jäsenvaltiota varmistamaan, että 
potilailla on mahdollisuus saada kaikenlaisia mielenterveyshoitoja ja että 
sairausvakuutusjärjestelmät kattavat ne; pyytää jäsenvaltiota varmistamaan, että 
niiden kansalaisten varalle, jotka eivät kuulu kansallisiin 
sairausvakuutusjärjestelmiin, on olemassa lääkärinhoitoa koskeva turvaverkko;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne E. Jensen

Tarkistus 18
Ehdotus 3

3. toteaa, että vihreän kirjan mukaan psyykkisen pahoinvoinnin torjunnassa ensisijaisena 
tavoitteena on asettaa mielenterveysongelmaisten saataville tehokkaita ja laadukkaita 
mielenterveysalan palveluja ja hoitoja lääketieteellisten toimenpiteiden muodossa; 
uskoo kuitenkin, että tärkeimpänä seikkana psyykkisen pahoinvoinnin torjunnassa 
pitäisi olla saman lähestymistavan kuin mielenterveyden tukemisessa ja psyykkisten 
sairauksien estämisessä; katsoo, että lääkehoidolla ei voida korvata sosiaalisia 
tekijöitä, joilla ylläpidetään terveyttä yhteiskunnassa yleensä; uskoo, että olisi 
korostettava enemmän psyykkisten sairauksien torjumista sosiaalisin ja ympäristöllisin 
toimenpitein, jollaisia kuvataan vihreän kirjan 6.1 kohdassa; kehottaa jäsenvaltiota 
varmistamaan, että työterveys- ja -turvallisuuspolitiikassa aletaan selvästi tukea 
mielenterveyttä, tunnistaa masennus sekä ehkäistä ja hallita sitä, ehkäistä 
itsemurhia sekä tunnistaa ja tukea työpaikkoja, joiden työntekijät ovat erityisen 
alttiita saamaan mielenterveysongelmia; 
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 19
Ehdotus 3 a (uusi)

3 a. katsoo, että hyvät työskentelyolosuhteet tukevat mielenterveyttä ja että yrityksillä 
pitäisi olla tästä syystä käytössä menettelytavat niiden työntekijöiden tukemiseksi, 
joille syntyy mielenterveysongelmia tai jotka jo kärsivät niistä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 20
Ehdotus 3 b (uusi)

3 b. katsoo, että jäsenvaltioiden pitäisi jatkaa aktiivisesti terveydenhuollon alan 
ammattilaisten koulutusta ja nimitystä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 21
Ehdotus 3 c (uusi)

3 c. katsoo, että henkilöitä, jotka pitävät yksityishenkilön ominaisuudessa huolta 
psyykkisesti sairaista henkilöistä, voi olla tarpeen tukea taloudellisesti; katsoo, että 
myös itsehoitoryhmiä on tuettava; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 22
Ehdotus 3 d (uusi)

3 d. katsoo, että ehkäisyssä ja asianmukaisessa hoidossa pitäisi ottaa huomioon, ettei 
vankila ole sopiva ympäristö mielisairauksista kärsiville henkilöille, ja että 
vaihtoehtoihin pitäisi pyrkiä aktiivisesti;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jean Lambert

Tarkistus 23
Ehdotus 3 e (uusi)

3 e. koska poliisit voivat joutua tekemisiin sellaisten henkilöiden kanssa, jotka osoittavat 
merkkejä mielenterveysongelmista, poliisikoulutukseen pitäisi sisältyä tällaisia 
tilanteita koskevaa opetusta; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi, Kathy Sinnott

Tarkistus 24
Ehdotus 3 a (uusi)

3 a. pitää myönteisenä sitä, että vihreän kirjan kappaleessa 6.1 tunnustetaan, että 
mielenterveyden edistäminen ja psyykkisen pahoinvoinnin ennaltaehkäisy on 
tärkeää EU:n väestön mielenterveyden parantamisen kannalta; katsoo, että pitäisi 
todella pyrkiä kohti kestäviä alojen välistä yhteyksiä yhdistämällä monialaisia ja 
monitieteisiä lähestymistapoja;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi, Kathy Sinnott

Tarkistus 25
Ehdotus 3 b (uusi)

3 b. kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä, joilla torjutaan leimautumista, 
ihmisoikeusrikkomuksia ja syrjintää sekä edistetään aktiivisesti psyykkisesti 
sairaiden sosiaalista osallisuutta; katsoo käyttäjien, perheiden ja holhoojien olevan 
tärkeitä kumppaneita palvelujen kehittämisen kannalta työpaikoilla ja yhteisössä; 
korostaa työpaikalla annettavan tiedotuksen olevan tärkeää; katsoo käyttäjien, 
perheiden ja holhoojien olevan tärkeitä kumppaneita palvelujen kehittämisen 
kannalta ja vaatii siksi lisäämään heidän vaikutusvaltaansa ja heidän kaikkien 
osallistumistaan palvelujen suunnittelun ja toteuttamisen kaikkiin näkökohtiin;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elizabeth Lynne

Tarkistus 26
Ehdotus 3 a (uusi)

3 a. korostaa, että työnantajat ovat hyvin tärkeässä asemassa ottaessaan työhön ja 
pitäessään työssä henkilöitä, joilla on ollut psyykkisiä ongelmia, ja että EU voi 
auttaa torjumaan leimautumista ja syrjintää, jota psyykkisistä ongelmista kärsivät 
henkilöt kohtaavat; panee merkille, että yhdenvertaista kohtelua työssä ja 
ammatissa koskevista yleisistä puitteista annettu direktiivi 2000/78/EY sisältää 
kehyksen vammaisuuteen perustuvan syrjinnän ehkäisemiseksi ja että se on pantava 
kokonaan täytäntöön; katsoo olevan hyvin tärkeää, että mielisairautta pidetään 
vammana kaikissa jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne E. Jensen

Tarkistus 27
Ehdotus 4

4. toteaa, että vihreän kirjan mukaan eri jäsenvaltioiden itsemurhalukujen välillä on 
suuria eroja; katsoo, että olisi tutkittava, mitkä sosiaaliset ja terveydelliset tekijät ovat 
näiden erojen syynä; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan psyykkisistä ja 
käyttäytymiseen liittyvistä häiriöistä kärsivien ihmisten ja heidän perheidensä 
verkostoja, arvioimaan ja puoltamaan menettelytapoja ja ohjelmia, jotka vähentävät 
leimautumista ja sosiaalista syrjäytymistä, sekä toteuttamaan yleisölle suunnattuja 
tiedotusohjelmia, joissa kerrotaan mielenterveyshäiriöiden syistä, oireista ja 
hoidosta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Matsouka

Tarkistus 28
Ehdotus 4

4. toteaa, että vihreän kirjan mukaan eri jäsenvaltioiden itsemurhalukujen välillä on 
suuria eroja; katsoo, että olisi tutkittava, mitkä sosiaaliset ja terveydelliset tekijät ovat 
näiden erojen syynä, korostaen erityisesti sosiaalisten ja ympäristöllisten 
elinolosuhteiden vaikutusta kansalaisten mielenterveyteen;

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi, Kathy Sinnott

Tarkistus 29
Ehdotus 4

4. toteaa, että vihreän kirjan mukaan eri jäsenvaltioiden itsemurhalukujen välillä on 
suuria eroja; katsoo, että olisi tutkittava, mitkä sosioekonomiset ja terveydelliset 
tekijät ovat näiden erojen syynä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Elizabeth Lynne

Tarkistus 30
Ehdotus 4

3. toteaa, että vihreän kirjan mukaan eri jäsenvaltioiden itsemurhalukujen välillä on 
suuria eroja; katsoo, että olisi tutkittava, mitkä sosiaaliset ja terveydelliset tekijät ovat 
näiden erojen syynä, ja vaihdettava tietoa parhaista käytännöistä; panee merkille, 
että leimautuminen ja syrjintä estävät usein ihmisiä hakemasta apua;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 31
Ehdotus 4 a (uusi)

4 a. panee lisäksi merkille, että pitäisi laatia ehdot, jotka koskevat käytettävissä olevien 
yhteisön välineiden, kuten tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman käyttöä 
mielenterveysalan tutkimusmahdollisuuksien parantamiseksi ja tutkimuksen 
tukemiseksi EU:ssa;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Kathy Sinnott, Evangelia Tzampazi

Tarkistus 32
Ehdotus 4 a (uusi)

4 a. muistuttaa komissiolle myös, että vammaiset ja kroonisesti sairaat henkilöt ovat 
heikossa asemassa ja että he tarvitsevat erityisesti tukea, jotta he eivät sairastu 
masennukseen tai muihin psyykkisiin sairauksiin;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 33
Ehdotus 5

5. uskoo, että pakkohoitoa pitäisi käyttää, kun se on ehdottomasti tarpeen psyykkisten 
sairauksien hoidossa; on samaa mieltä siitä, että pakkohoitoa laitoksissa pitäisi 
soveltaa vasta kun vähemmän rajoittavat vaihtoehdot ovat osoittautuneet 
tuloksettomiksi; korostaa, että pakkohoitoon ottamiseen ja pakkohoitoon liittyviin 
prosesseihin ja menettelyihin on sisällytettävä tehokkaita mekanismeja ihmisten 
perusoikeuksien kunnioittamiseksi.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Elizabeth Lynne

Tarkistus 34
Ehdotus 5

5. uskoo, että pakkokeinot vaikuttavat äärimmäisen kielteisesti psyykkisten sairauksien 
hoidossa; on samaa mieltä siitä, että pakkohoitoa laitoksissa ja/tai avohoidossa pitäisi 
soveltaa vasta kun vähemmän rajoittavat, vapaaehtoisuuteen perustuvat vaihtoehdot 
ovat osoittautuneet tuloksettomiksi; korostaa, että pakkohoitoon ottamiseen ja 
pakkohoitoon liittyviin prosesseihin ja menettelyihin on sisällytettävä tehokkaita 
mekanismeja ihmisten perusoikeuksien kunnioittamiseksi; vaatii vähentämään 
laitoshoitoa ja korostaa avohoidon merkitystä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Milan Cabrnoch

Tarkistus 35
Ehdotus 5

5. uskoo, että pakkokeinot vaikuttavat äärimmäisen kielteisesti psyykkisten sairauksien 
hoidossa; on samaa mieltä siitä, että määräykseen perustuvaa pakkohoitoa laitoksissa 
pitäisi soveltaa vain tapauksissa, joissa potilas on vaaraksi itselleen tai lähellään 
oleville henkilöille; korostaa, että pakkohoitoon ottamiseen ja pakkohoitoon liittyviin 
prosesseihin ja menettelyihin on sisällytettävä tehokkaita mekanismeja ihmisten 
perusoikeuksien kunnioittamiseksi;

Or. cs
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 36
Ehdotus 5 a (uusi)

5 a. katsoo myös, että tiedottamalla psyykkisestä pahoinvoinnista yleisölle, 
työmarkkinaosapuolille ja muille vastuullisille elimille, tarjoamalla ennaltaehkäisyä 
ja hoitoa koskevia vaihtoehtoja sekä sopeuttamalla psyykkisesti pahoinvoivia ja 
mielenterveysongelmista kärsiviä henkilöitä työelämään yhteiskunta voidaan saada 
hyväksymään heidät ja ymmärtämään heitä paremmin;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 37
Ehdotus 5a (uusi)

5 a. katsoo, että mielenterveyden edistämistä koskevalle tavoitteelle on annettava 
suurempi painoarvo kansallisissa terveydenhoitojärjestelmissä WHO:n ja ILO:n 
suositusten mukaisesti, kun otetaan huomioon sen vaikutukset henkilökohtaiseen, 
perheen ja yhteiskunnan hyvinvointiin;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Ana Mato Adrover

Tarkistus 38
Ehdotus 5 b (uusi)

5 b. katsoo, että on tarpeen varata lisää resursseja siihen, että mielenterveyttä tuetaan 
ennaltaehkäisevien tutkimustoimien keinoin, etenkin kun otetaan huomioon 
Euroopan väestön ikääntyminen (jonka vuoksi aivojen rappeutumissairaudet, kuten 
Alzheimerin tauti ja Parkinsonin tauti, yleistyvät).

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Milan Cabrnoch

Tarkistus 39
Ehdotus 5 a (uusi)

5 a. korostaa, että eri elämäntilanteita lääketieteellistetään yhä enemmän, minkä vuoksi 
yhä useammat elämäntilanteet määritellään sairauksiksi ja näin ollen niitä 
hoidetaan lääketieteellisin keinoin;



AM\608498FI.doc PE 371.858v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Or. cs

Tarkistuksen esittäjä(t): Milan Cabrnoch

Tarkistus 40
Ehdotus 5 b (uusi)

5 b. panee merkille, että jäsenvaltioiden hallitukset ovat yksinomaan vastuussa 
terveydenhuollon järjestämisestä ja rahoittamisesta, mielenterveyshuolto mukaan 
luettuna;

Or. cs

Tarkistuksen esittäjä(t): Milan Cabrnoch

Tarkistus 41
Ehdotus 5 c (uusi)

5 c. korostaa mielenterveyden olevan sekä terveyskysymys että sosiaalinen kysymys; 
mielisairauksien määrän kasvu sekä niiden kehittyvät mutta kalliit hoitokeinot ovat 
todellinen haaste kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien kannalta;

Or. cs

Tarkistuksen esittäjä(t): Milan Cabrnoch

Tarkistus 42
Ehdotus 5 d (uusi)

5 d. korostaa, että yksittäisten jäsenvaltioiden mielenterveysmenojen välillä on suuria 
eroja niin kokonaismäärän osalta kuin mielenterveysmenojen ja kaikkien 
terveydenhuoltomenojen välisen suhteen osalta;

Or. cs

Tarkistuksen esittäjä(t): Milan Cabrnoch

Tarkistus 43
Ehdotus 5 e (uusi)

5 e. kehottaa jäsenvaltioita suosimaan mielenterveyspotilaiden avohoitoa sairaalahoidon 
sijasta;

Or. cs
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Tarkistuksen esittäjä(t): Milan Cabrnoch

Tarkistus 44
Ehdotus 5 f (uusi)

5 f. korostaa – Euroopan työllisyysstrategian silmällä pitäen – mielenterveyden 
vaikutusta työllisyyteen sekä työttömyyden vaikutusta ihmisten mielenterveyteen;

Or. cs

Tarkistuksen esittäjä(t): Milan Cabrnoch

Tarkistus 45
Ehdotus 5 g (uusi)

5 g. korostaa, että yleisön on tarpeen olla paremmin perillä mielenterveysasioista ja että 
on hyvin tärkeää, että usein vaikeasti havaittavat mielisairaudet huomataan ajoissa, 
jotta niiden vaikutusta terveyteen sekä niiden sosiaalista ja taloudellista vaikutusta 
voidaan pienentää;

Or. cs

Tarkistuksen esittäjä(t): Jiří Maštálka

Tarkistus 46
Ehdotus 5 a (uusi)

5 a. katsoo, että tarvitaan perinpohjaista tutkimusta, jotta voidaan selittää, miksi 
psyykkisistä häiriöistä kärsiville ihmisille tarjottavan lääkärinhoidon ja sosiaalisen 
hoidon järjestämisessä ja tarjoamisessa sekä hoidolla saavutettavissa tuloksissa on 
eroja; tätä varten tarvitaan yhtenäisiä määritelmiä ja menetelmiä; 
mielenterveyshoidon on oltava laadukasta, yksilöllistä, monimuotoista ja jatkuvaa; 
lääketieteelliset hoitolaitokset ja sosiaalilaitokset, joiden kohdalla edellä esitetty 
vaatimus ei toteudu, eivät täytä mielenterveyshoidolle asetettuja vaatimuksia, eivätkä 
ne siis voi osallistua terveydenhoitopalvelujen tarjoamiseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jiří Maštálka

Tarkistus 47
Ehdotus 5 b (uusi)

5 b. katsoo, että mielenterveyshoitoa on kehitettävä johdonmukaisesti siten, että 
tarpeetonta tai perusteetonta pitkäaikaista laitoshoitoa vältetään sellaisten 
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potilaiden kohdalla, joiden sairautta voidaan hoitaa avohoitolaitoksissa, joissa 
työskentelee pätevää henkilökuntaa; on aina tarpeen varmistaa, että terapiassa 
hyödynnetään yhteydenpitoa potilaan sosiaalisen lähipiirin kanssa, ja tarjota 
potilaalle sosiaalipalveluja ja hyödyllinen ohjelma, jolla pyritään maksimoimaan 
potilaan mahdollisuudet sosiaaliseen toimintaan ja työllistymismahdollisuudet; tästä 
syystä jäsenvaltioiden pitäisi myöntää rahoitusta itsenäisen asumisen ja 
työllistymisen tukemiseen niiden henkilöiden kohdalla, joiden kohentunut 
terveydentila mahdollistaa tämän, sekä asianmukaista sosiaalista hoitoa ja 
lääkärinhoitoa muille henkilöille;

Or. cs


