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Módosítás, előterjesztette Evangelia Tzampazi, Kathy Sinnott

Módosítás 1
1. javaslat

1. üdvözli a zöld könyvet és a mentális egészségügyi stratégia létrehozására irányuló
javaslatot; egyetért azzal, hogy az EU lakosságának mentális egészségi állapotát jelent
ősen javítani lehetne; egyetért azzal, hogy ez a javulás fontos a társadalmi 
igazságosság, illetve az EU lakosságának társadalmi és gazdasági fejlődése 
szempontjából;

Or. en

Módosítás, előterjesztette Maria Matsouka

Módosítás2
1. javaslat

1. üdvözli a zöld könyvet és a mentális egészségügyi stratégia létrehozására irányuló
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javaslatot; egyetért azzal, hogy az EU lakosságának mentális egészségi állapotával 
kapcsolatos kérdéseknek különös és komoly figyelmet kell szentelni, hogy azokat 
hatékonyabban lehessen kezelni;

Or. el

Módosítás, előterjesztette Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás3
1. javaslat

1. üdvözli a zöld könyvet és a mentális egészségügyi stratégia létrehozására irányuló
javaslatot; hangsúlyozza, hogy a mentális megbetegedésben vagy fogyatékosságban 
szenvedő személyeket továbbra is érinti a társadalmi kirekesztés; egyetért azzal, hogy 
az EU lakosságának mentális egészségi állapotát jelentősen javítani lehetne;

Or. el

Módosítás, előterjesztette Maria Matsouka

Módosítás4
1a. javaslat (új)

1a. úgy ítéli meg, hogy a mentális megbetegedések kezelésére szolgáló létesítmények 
mellett rendelkezni kell a mentális zavarok megelőzését szolgáló megfelelő
mechanizmusok elindításáról, amennyiben lehetséges; ennek keretében alapvetően 
fontos azoknak a társadalmi, környezeti vagy egyéb tényezőknek a dokumentálása, 
melyek az európai polgárok mentális instabilitásának vagy betegségének okai 
lehetnek;

Or. el

Módosítás, előterjesztette Evangelia Tzampazi
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Módosítás5
1a. javaslat (új)

1a. sokféle mentális betegség létezik, amelyek különböző szükségletekhez vezetnek és 
különböző típusú segítséget igényelnek;

Or. en

Módosítás, előterjesztette Evangelia Tzampazi

Módosítás6
1b. javaslat (új)

1b. a mentális egészség terén minden stratégiának figyelembe kell vennie a 
tanulmányozott népességben mutatkozó társadalmi-gazdasági és kulturális 
különbségeket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette Maria Matsouka

Módosítás7
2. javaslat

2. üdvözli annak tényét, hogy a zöld könyv elismeri, hogy a genetikai tényezők, a személyes 
tapasztalatok, illetve a társadalmi és környezeti tényezők – mint a munkahelyi 
bizonytalanság, a munkanélküliség, a szegénység, a hosszú munkaidő, a nagyvárosi 
életkörülmények – hatással vannak az emberi elmére, és fontos szerepet játszanak a 
mentális betegségek kialakulásában vagy terjedésében;

Or. el

Módosítás, előterjesztette Marie Panayotopoulos-Cassiotou
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Módosítás8
2. javaslat

2. üdvözli annak tényét, hogy a zöld könyv elismeri, hogy a mentális betegségek 
kialakulásában a genetikai tényezők mellett az olyan társadalmi és környezeti tényezők is 
szerepet játszanak, mint például a személyes tapasztalatok, a család, a társadalmi 
támogatás és az életkörülmények; hangsúlyozza, hogy a mentális zavarok jelentik a 
korengedményes nyugdíjazás és a rokkantsági nyugdíjak fő okát;

Or. el

Módosítás, előterjesztette Evangelia Tzampazi, Kathy Sinnott

Módosítás9
2. javaslat

2. üdvözli annak tényét, hogy a zöld könyv elismeri, hogy a (törlés) társadalmi és 
környezeti tényezők szerepet játszanak az emberek mentális egészségében, mint 
például a személyes tapasztalatok, a család, a társadalmi támogatás és az élet- és 
munkakörülmények;

Or. en

Módosítás, előterjesztette Jean Lambert

Módosítás10
2. javaslat

2. üdvözli annak tényét, hogy a zöld könyv elismeri, hogy a mentális betegségek 
kialakulásában a genetikai tényezők mellett az olyan társadalmi és környezeti tényezők 
is szerepet játszanak, mint például a személyes tapasztalatok, a család, a társadalmi 
támogatás és az élet- és munkakörülmények;

Or. en

Módosítás, előterjesztette Marie Panayotopoulos-Cassiotou
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Módosítás11
2a. javaslat (új)

2a. üdvözli a szociálpolitika és a foglalkoztatási politika keretében tett szociális 
kezdeményezéseket, amelyek a mentális betegségben szenvedő személyeket illetően a 
megkülönböztetéstől mentes bánásmódot, a mentális fogyatékkal élő személyek 
társadalmi integrációját, illetve a munkahelyi stressz megelőzését célozzák;

Or. el

Módosítás, előterjesztette Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás12
2b. javaslat (új)

2b. rámutat, hogy a mentális egészségügyi szolgáltatások intézményi jellegének 
megszüntetése, illetve az elsődleges egészségügyi ellátási rendszerben végzett 
szolgáltatások létrehozása segítheti a társadalmi integrációt;

Or. el

Módosítás, előterjesztette Evangelia Tzampazi, Kathy Sinnott

Módosítás13
3. javaslat

3. tudomásul veszi, hogy a zöld könyv elsődleges fontosságot tulajdonít az orvosi 
beavatkozáson keresztüli magas színvonalú mentális egészségügyi és kezelési 
szolgálatoknak a mentális betegségek elleni küzdelemben; ezzel együtt úgy véli, hogy a 
mentális betegségek elleni küzdelemben elsőlegességet kellene biztosítani a megel
őzésnek; úgy ítéli meg, hogy az orvosi kezelés nem helyettesítheti a társadalmi tényez
őket, amelyek keretet adnak a társadalom általános egészségi állapotának; úgy véli, 
hogy például a zöld könyv 6.1. fejezetében bemutatott, a mentális betegségben 
szenvedők számára hozzáférhető társadalmi és környezeti beavatkozások révén 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a mentális betegségek megelőzésére;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette Elizabeth Lynne

Módosítás14
3. javaslat

3. tudomásul veszi, hogy a zöld könyv elsődleges fontosságot tulajdonít az orvosi és 
pszichológiai alapú beavatkozáson keresztüli magas színvonalú mentális egészségügyi 
és kezelési szolgálatoknak a mentális betegségek elleni küzdelemben; ezzel együtt úgy
véli, hogy a mentális betegségek elleni küzdelemben elsőlegességet kellene biztosítani a 
megelőzésnek; úgy ítéli meg, hogy az orvosi kezelés nem helyettesítheti a társadalmi 
tényezőket, amelyek keretet adnak a társadalom általános egészségi állapotának; úgy 
véli, hogy például a zöld könyv 6.1. fejezetében bemutatott társadalmi és környezeti 
beavatkozások révén nagyobb hangsúlyt kell fektetni a mentális betegségek megel
őzésére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette Ana Mato Adrover

Módosítás15
3. javaslat

3. tudomásul veszi, hogy a zöld könyv elsődleges fontosságot tulajdonít az egészségügyi 
területen végzett szakmai tevékenységeken keresztüli magas színvonalú mentális 
egészségügyi és kezelési szolgálatoknak a mentális betegségek elleni küzdelemben; 
ezzel együtt úgy véli, hogy a mentális betegségek elleni küzdelemben elsőlegességet 
kellene biztosítani a megelőzésnek; úgy ítéli meg, hogy az orvosi kezelés nem 
hagyhatja figyelmen kívül a társadalmi tényezőket, amelyek keretet adnak a 
társadalom általános egészségi állapotának; úgy véli, hogy például a zöld könyv 6.1. 
fejezetében bemutatott társadalmi és környezeti beavatkozások révén nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni a mentális betegségek megelőzésére;

Or. es
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Módosítás, előterjesztette Maria Matsouka

Módosítás16
3. javaslat

3. tudomásul veszi, hogy a zöld könyv elsődleges fontosságot tulajdonít az orvosi 
beavatkozáson keresztüli magas színvonalú mentális egészségügyi és kezelési 
szolgálatoknak a mentális betegségek elleni küzdelemben, ami azt jelenti, hogy 
megfelelő infrastruktúrának és elegendő pénzügyi forrásnak kell rendelkezésre 
állnia; ezzel együtt úgy véli, hogy a mentális betegségek elleni küzdelemben els
őlegességet kellene biztosítani a megelőzésnek; úgy ítéli meg, hogy az orvosi kezelés 
nem helyettesítheti a társadalmi tényezőket, amelyek keretet adnak a társadalom 
általános egészségi állapotának; úgy véli, hogy például a zöld könyv 6.1. fejezetében 
bemutatott társadalmi és környezeti beavatkozások révén nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni a mentális betegségek megelőzésére;

Or. el

Módosítás, előterjesztette Jean Lambert

Módosítás17
3. javaslat

3. tudomásul veszi, hogy a zöld könyv elsődleges fontosságot tulajdonít az orvosi 
beavatkozáson keresztüli magas színvonalú mentális egészségügyi és kezelési 
szolgálatoknak a mentális betegségek elleni küzdelemben; ezzel együtt úgy véli, hogy a 
mentális betegségek elleni küzdelemben elsőlegességet kellene biztosítani a megel
őzésnek; úgy ítéli meg, hogy az orvosi kezelés nem helyettesítheti a társadalmi tényez
őket, amelyek keretet adnak a társadalom általános egészségi állapotának; úgy véli, 
hogy például a zöld könyv 6.1. fejezetében bemutatott társadalmi és környezeti 
beavatkozások révén nagyobb hangsúlyt kell fektetni a mentális betegségek megel
őzésére; rámutat, hogy a mentális betegségben szenvedő betegeknek az összes létező
kezeléshez hozzá kell férniük, ami társadalmi vagy gazdasági tényezőktől 
függetlenül javíthatja egészségi állapotukat; ezért annak biztosítására kéri a 
tagállamokat, hogy a mentális egészéggel kapcsolatos összes kezelés legyen elérhető
a betegek számára, és az egészségbiztosítási rendszerek terjedjenek ki ezekre; arra 
kéri a tagállamokat, hogy a nemzeti biztosítási rendszerekbe nem tartozó polgárok 
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számára biztosítsa az orvosi kezelések védőhálóját;

Or. en

Módosítás, előterjesztette Anne E. Jensen

Módosítás18
3. javaslat

3. tudomásul veszi, hogy a zöld könyv elsődleges fontosságot tulajdonít az orvosi 
beavatkozáson keresztüli magas színvonalú mentális egészségügyi és kezelési 
szolgálatoknak a mentális betegségek elleni küzdelemben; ezzel együtt úgy véli, hogy a 
mentális betegségek elleni küzdelemben elsőlegességet kellene biztosítani a megel
őzésnek; úgy ítéli meg, hogy az orvosi kezelés nem helyettesítheti a társadalmi tényez
őket, amelyek keretet adnak a társadalom általános egészségi állapotának; úgy véli, 
hogy például a zöld könyv 6.1. fejezetében bemutatott társadalmi és környezeti 
beavatkozások révén nagyobb hangsúlyt kell fektetni a mentális betegségek megel
őzésére; azt ajánlja a tagállamoknak, hogy gondoskodjanak arról, hogy a 
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politikák kifejezetten foglalkozzanak a 
mentális egészség javításával, valamint a depresszió megelőzésével, felismerésével és 
kezelésével, illetve az öngyilkosságok megelőzésével, továbbá azonosítsák és 
támogassák azokat a munkahelyeket, ahol a munkavállalókat különösen érinti a 
mentális zavarok kockázata;

Or. en

Módosítás, előterjesztette Jean Lambert

Módosítás19
3a. javaslat (új)

3a. úgy ítéli meg, hogy a jó munkakörülmények hozzájárulnak a mentális egészséghez, 
és ezért a vállalatoknak politikákat kell kialakítaniuk az olyan munkavállalók 
segítésére, akiknél mentális betegség alakulhat ki vagy már abban szenvednek;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette Jean Lambert

Módosítás20
3b. javaslat (új)

3b. úgy ítéli meg, hogy a tagállamoknak aktívan kell törekedniük az egészségügyi 
szakemberek képzésére és kihelyezésére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette Jean Lambert

Módosítás21
3c. javaslat (új)

3c. úgy ítéli meg, hogy pénzügyi támogatásra lehet szükség azok számára, akik 
személyesen gondoskodnak mentális betegségben szenvedő személyekről; úgy ítéli 
meg, hogy az önsegítő csoportok támogatására is szükség van;

Or. en

Módosítás, előterjesztette Jean Lambert

Módosítás22
3d.. javaslat (új)

3d. úgy ítéli meg, hogy a börtönök nem jelentenek megfelelő környezetet a mentális 
betegségben szenvedők számára, és ennek a szempontnak a megelőzés és a megfelel
ő ellátás részét kell képeznie; aktívan törekedni kell az alternatív megoldásokra;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette Jean Lambert

Módosítás23
3e. javaslat (új)

3e. tekintettel arra, hogy a rendőrök kapcsolatba kerülhetnek a mentális betegség 
bizonyos jeleit mutató személyekkel, ezért az ilyen állapotokkal kapcsolatos 
tudatosságot a képzésük részévé kell tenni;

Or. en

Módosítás, előterjesztette Evangelia Tzampazi, Kathy Sinnott

Módosítás24
3a. javaslat (új)

3a. üdvözli azt a tényt, hogy a zöld könyv a 6.1. fejezetében elismeri a mentális egészség 
javításának, illetve a mentális betegségeknek az EU lakossága mentális 
egészségének javítása érdekében végzett megelőzése fontosságát; úgy gondolja, hogy 
minden erőfeszítést meg kell tenni a fenntartható ágazatközi kapcsolatok érdekében, 
beleértve a több ágazatot felölelő és multidiszciplináris megközelítéseket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette Evangelia Tzampazi, Kathy Sinnott

Módosítás25
3b. javaslat (új)

3b. a megbélyegzés, az emberi jogok megsértése és a megkülönböztetés elleni küzdelmet 
szolgáló intézkedésekre, illetve a társadalmi integráció aktív előmozdítására szólít 
fel; úgy ítéli meg, hogy a felhasználók, a családok és a gondozók nélkülözhetetlen 
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partnerek a munkahelyi és a közösségi szolgáltatások fejlesztésében; hangsúlyozza a 
tudatossággal kapcsolatos munkahelyi képzés fontosságát; úgy ítéli meg, hogy a 
felhasználók, a családok és a gondozók nélkülözhetetlen partnerek a szolgáltatások 
fejlesztésében, ezért sürgeti, hogy a szolgáltatások tervezésének és működtetésének 
minden vonatkozásában felhatalmazást kapjanak és részvételük lehetővé váljon;

Or. en

Módosítás, előterjesztette Elizabeth Lynne

Módosítás26
3a. javaslat (új)

3a. hangsúlyozza a munkáltatók alapvetően fontos szerepét a korábban mentális 
problémákkal küzdő személyek felvételében és munkahelyen tartásában, illetve az 
EU szerepét a korábban mentális problémákkal küzdő személyek által elszenvedett 
megbélyegzés és megkülönböztetés elleni küzdelemben. Megállapítja, hogy a 
2000/78/EK foglalkoztatási keretirányelv keretet határoz meg a fogyatékosságon 
alapuló megkülönböztetés megelőzésére, és ezt teljes körűen végre kell hajtani. 
Alapvetően fontosnak ítéli, hogy a mentális betegségeket minden tagállamban 
fogyatékosságnak tekintsék;

Or. en

Módosítás, előterjesztette Anne E. Jensen

Módosítás27
4. javaslat

4. tudomásul veszi, hogy a zöld könyv szerint jelentős eltérés van a különböző tagállamok 
öngyilkossági arányai között; úgy ítéli meg, hogy ki kell vizsgálni, hogy milyen 
társadalmi és egészségügyi tényezők okozzák ezeket az eltéréseket; azt ajánlja a 
tagállamoknak, hogy nyújtsanak támogatást a mentális és viselkedési zavarokban 
szenvedő betegek és családjaik hálózatainak, értékeljék és támogassák a 
megbélyegzést és a társadalmi kirekesztést csökkentő politikákat és programokat, és 
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nyilvános tájékoztató programokat valósítsanak meg a nagyközönségnek a mentális 
zavarok okaival, tüneteivel és kezelési lehetőségeivel kapcsolatos ismereteinek b
ővítése érdekében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette Maria Matsouka

Módosítás28
4. javaslat

4. tudomásul veszi, hogy a zöld könyv szerint jelentős eltérés van a különböző tagállamok 
öngyilkossági arányai között; úgy ítéli meg, hogy ki kell vizsgálni, hogy milyen 
társadalmi és egészségügyi tényezők okozzák ezeket az eltéréseket, különös hangsúlyt 
fektetve a társadalmi és környezeti életkörülmények által a polgárok mentális 
egészségére kifejtett hatásokra;

Or. el

Módosítás, előterjesztette Evangelia Tzampazi,Kathy Sinnott

Módosítás29
4. javaslat

4. tudomásul veszi, hogy a zöld könyv szerint jelentős eltérés van a különböző tagállamok 
öngyilkossági arányai között; úgy ítéli meg, hogy ki kell vizsgálni, hogy milyen 
társadalmi-gazdasági és egészségügyi tényezők okozzák ezeket az eltéréseket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette Elizabeth Lynne
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Módosítás30
4. javaslat

3. tudomásul veszi, hogy a zöld könyv szerint jelentős eltérés van a különböző tagállamok 
öngyilkossági arányai között; úgy ítéli meg, hogy ki kell vizsgálni, hogy milyen 
társadalmi és egészségügyi tényezők okozzák ezeket az eltéréseket és a legjobb 
gyakorlatot meg kell osztani; megállapítja, hogy a megbélyegzés és a diszkrimináció
gyakran megakadályozza az egyéneket abban, hogy segítséget kérjenek;

Or. en

Módosítás, előterjesztette Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás31
4a. javaslat (új)

4a. megállapítja továbbá, hogy meg kell határozni a rendelkezésre álló közösségi 
eszközöknek, például a 7. kutatási keretprogramnak az EU-ban a mentális 
egészséggel kapcsolatos kutatási lehetőségek fejlesztését és a kutatás támogatását 
célzó felhasználására vonatkozó feltételeit

Or. el

Módosítás, előterjesztette Kathy Sinnott, Evangelia Tzampazi

Módosítás32
4a. javaslat (új)

4a. arra is emlékezteti a Bizottságot, hogy a fogyatékkal élő és krónikus betegségben 
szenvedő személyek sérülékenyek, és különösen segítségre van szükségük a 
depresszió és egyéb mentális betegségek kialakulásának megelőzéséhez;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette Ana Mato Adrover

Módosítás33
5. javaslat

5. úgy véli, hogy a mentális betegségek kezelésében csak akkor kellene kórházi ellátást 
alkalmazni, ha az feltétlenül szükséges; egyetért azzal, hogy a kényszergyógykezelés 
módszerét már csak akkor szabad alkalmazni, ha a többi, kevesebb megszorítással járó
kezelési lehetőség kudarcot vallott; hangsúlyozza, hogy a kényszergyógykezelés 
rendszerébe és folyamatába mindenképpen be kell építeni az alapvető emberi jogok 
védelmére irányuló hatékony mechanizmusokat.

Or. es

Módosítás, előterjesztette Elizabeth Lynne

Módosítás34
5. bekezdés

5. úgy véli, hogy a mentális betegségek kezelésében a kényszerítés rendkívül káros hatású; 
egyetért azzal, hogy a kényszergyógykezelés és/vagy közösségben végzett kezelés
módszerét már csak akkor szabad alkalmazni, ha a többi, önkéntes kezelési lehetőség 
kudarcot vallott; hangsúlyozza, hogy a kényszergyógykezelés rendszerébe és 
folyamatába mindenképpen be kell építeni az alapvető emberi jogok védelmére irányuló
hatékony mechanizmusokat. Sürgeti az intézményes keretektől való eltávolodást, és 
kiemeli a közösségben végzett ellátás fontosságát.

Or. en

Módosítás, előterjesztette Milan Cabrnoch

Módosítás35
5. bekezdés

5. úgy véli, hogy a mentális betegségek kezelésében a kényszerítés rendkívül káros hatású; 
egyetért azzal, hogy az elrendelt kórházi kezelés módszerét már csak olyan esetekben
szabad alkalmazni, ha a beteg önmagára és környezetére veszélyt jelent; 



AM\608498HU.doc 15/16 PE 371.858v01-00

külső fordítás

HU

hangsúlyozza, hogy a kényszergyógykezelés rendszerébe és folyamatába mindenképpen 
be kell építeni az alapvető emberi jogok védelmére irányuló hatékony 
mechanizmusokat.

Or. cs

Módosítás, előterjesztette Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás36
5a. javaslat (új)

5a. úgy ítéli meg, hogy a nagyközönség, a szociális partnerek és más felelős szervek 
tudatosságának fokozása a mentális betegségekkel, a megelőzésükkel és kezelési 
lehetőségeikkel kapcsolatban, illetve a mentális betegségben szenvedők és a 
fogyatékkal élők dolgozó életbe történő beilleszkedésének segítése a társadalom 
részéről nagyobb elfogadást és megértést eredményezne;

Or. el

Módosítás, előterjesztette Ana Mato Adrover

Módosítás37
5a. javaslat (új)

5a. úgy gondolja, hogy a mentális egészség javítását szolgáló célkitűzésnek nagyobb 
prioritást kell kapnia a nemzeti egészségügyi rendszerekben, figyelembe véve a 
személyes, családi és szociális jóllétre kifejtett hatásait, illetve a WHO és az ILO 
ajánlásait;

Or. es

Módosítás, előterjesztette Ana Mato Adrover

Módosítás38
5b. javaslat (új)

5b. szükségesnek tartja, hogy több forrást áldozzanak a mentális egészség javítására, 
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megelőző kutatási tevékenységek révén, nevezetesen az öregedő európai népességet 
illetően (tekintettel az olyan neurodegeneratív betegségek gyakoribb előfordulására, 
mint az Alzheimer- és a Parkinson-kór);

Or. es

Módosítás, előterjesztette Milan Cabrnoch

Módosítás39
5a. javaslat (új)

5a. kiemeli az élethelyzetek fokozott „medikalizációját”, mely során bizonyos 
élethelyzeteket egyre inkább betegségként határoznak meg, és esetükben így orvosi 
kezelést alkalmaznak;

Or. cs

Módosítás, előterjesztette Milan Cabrnoch

Módosítás40
5b. javaslat (új)

5b. megállapítja, hogy az egészségügyi ellátás, ezen belül a mentális betegségben 
szenvedők egészségügyi ellátása megszervezésének és finanszírozásának feladata 
kizárólag a nemzeti kormányokra hárul;

Or. cs

Módosítás, előterjesztette Milan Cabrnoch

Módosítás41
5c. javaslat (új)

5c. hangsúlyozza, hogy a mentális egészség mind egészségügyi, mind szociális kérdés; a 
mentális betegségek egyre gyakoribb előfordulása a javuló, de költséges kezelési 
lehetőségeikkel együtt számottevő kihívást jelent a nemzeti szociális biztonsági 
rendszerek számára;
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Or. cs

Módosítás, előterjesztette Milan Cabrnoch

Módosítás42
5d. javaslat (új)

5d. kiemeli az egyes tagállamok között a mentális egészséggel kapcsolatos kiadások 
terén mutatkozó jelentős különbségeket, mind az abszolút összeget, mind pedig az 
egészségügyi ellátási kiadások arányát tekintve;

Or. cs

Módosítás, előterjesztette Milan Cabrnoch

Módosítás43
5e. javaslat (új)

5e. azt ajánlja, hogy a tagállamok a mentális betegségben szenvedők járóbeteg-ellátását 
részesítsék előnyben a kórházi kezeléshez képest;

Or. cs

Módosítás, előterjesztette Milan Cabrnoch

Módosítás44
5f. javaslat (új)

5f. az európai foglalkoztatási stratégiára tekintettel hangsúlyozza a mentális egészség 
foglalkoztatásra kifejtett hatását, valamint a munkanélküliség hatását az emberek 
mentális egészségi állapotára;

Or. cs

Módosítás, előterjesztette Milan Cabrnoch

Módosítás45
5g. javaslat (új)
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5g. hangsúlyozza, hogy a nagyközönség jobb tájékoztatására van szükség a mentális 
egészséget érintő kérdésekkel kapcsolatban, illetve azt, hogy a nehezen azonosítható
mentális betegségek időben történő észlelése kiemelkedő jelentőségű az ilyen 
betegségek egészségi hatásainak, illetve társadalmi és gazdasági következményeinek 
korlátozása érdekében;

Or. cs

Módosítás, előterjesztette Jiří Maštálka

Módosítás46
5a. javaslat (új) 

5a. úgy gondolja, hogy alapos kutatásra van szükség a mentális zavarokban szenvedő
betegek orvosi és szociális ellátásának megszervezése és nyújtása terén fennálló
különbségeknek, illetve az ilyen ellátás eltérő eredményeinek a tisztázásához. Ehhez 
egységes definíciókra és módszertanra van szükség. A mentális betegségben szenved
ők ellátását a következőknek kell alapvetően jellemezniük: minőség, 
differenciáltság, összetettség és folytonosság. Azok az egészségügyi és szociális 
intézmények, amelyek nem felelnek meg a fenti minősítésnek, ennek a minősítésnek 
sem felelnek meg, így nem vehetnek részt az egészségügyi ellátás nyújtásában;

Or. en

Módosítás, előterjesztette Jiří Maštálka

Módosítás47
5b. javaslat (új)

5b. úgy gondolja, hogy a mentális betegségben szenvedők ellátását következetesen úgy 
kell kialakítani, hogy elkerüljék az olyan betegek szükségtelen vagy indokolatlan 
hosszú távú kórházi tartózkodását, akiknek a betegségét szakképzett személyzet által 
működtetett, járóbeteg-ellátást végző intézményekben kezelni lehet. Mindig 
biztosítani kell a beteg szociális hátterével folytatott kommunikáció terápiás 
alkalmazását, és a beteg számára szociális szolgáltatásokat és hasznos programot 
kell biztosítani, melynek célja a beteg szociális és foglalkoztatási potenciáljának 
teljes kihasználása. Ebből az okból a tagállamoknak rendelkezésre kell bocsátaniuk 
a szükséges finanszírozást, amely támogatja az olyan személyek független lakhatását 
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és foglalkoztatását, akiknek az egészségi állapotában bekövetkezett javulás ezt lehet
ővé teszi, illetve más betegek esetében tartósan megfelelő szociális és egészségügyi 
ellátást biztosít;

Or. cs


