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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia -A (nowy)

-A. mając na uwadze, że zdrowie psychiczne umożliwia obywatelom rozwój intelektualny 
i emocjonalny, a także włączenie się do życia społecznego, szkolnego i zawodowego; 
mając na uwadze z drugiej strony, że zaburzenia psychiczne są źródłem wydatków, 
wykluczenia społecznego i napiętnowania;

Or. fr

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że zagadnienia płci odgrywają ważną rolę w rozwijaniu 
predyspozycji do chorób psychicznych, w szczególności w przypadku schizofrenii, 
zaburzeń nastroju, stanów lękowych, paniki, depresji, nadużywania alkoholu i innych 
substancji pobudzających, a także w odniesieniu do samobójstw i przestępczości, 
dziedzin wymagających bardziej systematycznych badań,

Or. el
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że zagadnienia płci występują wyraźnie w dziedzinie zdrowia 
psychicznego, w szczególności w przypadku zaburzeń pokarmowych, chorób 
neurodegeneracyjnych, schizofrenii, zaburzeń nastroju, stanów lękowych, paniki, 
depresji, nadużywania alkoholu i stosowania różnego rodzaju substancji, a także w 
odniesieniu do samobójstw i zabójstw; mając na uwadze, że zagadnienia te są 
regularnie pomijane w badaniach naukowych,

Or. fr

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że kobiety poszukujące pomocy proporcjonalnie częściej niż 
mężczyźni zwracają się do specjalistów i że zażywają one - przepisanych i/lub 
nieprzepisanych przez lekarza - dwa razy więcej leków neuroleptycznych i że wynika 
z badań farmakokinetycznych, że u kobiet występuje większa wrażliwość na tego 
rodzaju substancje,

Or. el

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia B a (nowy)

Ba. Mając na uwadze, że problem zdrowia psychicznego powinien być traktowany jako 
priorytetowy, zwłaszcza, że według badań choroby psychiczne stanowią podłoże 
większości chorób,

Or. pl
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia B b (nowy)

Bb. Mając na uwadze, że większość nerwic i zaburzeń psychicznych powstaje we 
wczesnym dzieciństwie, a nawet w okresie prenatalnym,

Or. pl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia B c (nowy)

Bc. Mając na uwadze, że przemoc jest objawem zaburzeń psychicznych i niedorozwoju 
osobowego,

Or. pl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia B d (nowy)

Bd. Mając na uwadze, że przyczyną większości zaburzeń psychicznych, uzależnień i 
innych nerwic samozniszczenia jest brak prawdziwej miłości rodziców oraz 
prawidłowego wychowania etycznego; mając na uwadze odmienne i wzajemnie 
uzupełniające się treści wychowawcze przekazywane przez ojca i matkę w procesie 
wychowawczym, które umożliwiają pełny rozwój osobowy dziecka,

Or. pl

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia B e (nowy)

Be. mając na uwadze, że podobnie jak ofiary wojenne, ofiary przemocy cierpią również 
na stres pourazowy i że długotrwała ochrona tych ofiar jest im niezbędna do 
rehabilitacji; że stres spowodowany lękiem przed ponowną agresją ma szkodliwy 
wpływ na zdrowie psychiczne oraz na układ odpornościowy,

Or. sv
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia B f (nowy)

Bf. mając na uwadze, że problemy zdrowia psychicznego związane z przemocą wobec 
kobiet i dziewcząt są słabo rozpoznane; mając na uwadze, że zeznania o 
prześladowaniach często nie są brane pod uwagę i że wiele kobiet i dziewcząt nie 
chce świadczyć o doznanej przemocy, chyba że lekarze i personel medyczny pytają o 
to bezpośrednio,

Or. en

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 11
Ustęp 1

1. wyraża Komisji zadowolenie z powodu jej projektu, ale uważa, że zagadnienia płci 
muszą być systematycznie włączane do wszystkich proponowanych działań, zarówno 
w dziedzinach inicjatyw i zapobiegania, jak i leczenia, reintegracji-readaptacji 
społecznej i badań;

Or. el

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 12
Ustęp 1

1. Ubolewa, że Zielona Księga nie uwzględnia należycie przyczyn powstawania 
zaburzeń psychicznych, roli środowiska, szczególnie rodziny w wychowaniu dzieci 
oraz innych instytucji edukacyjnych. Ubolewa, że powyższa Księga nie uwzględnia 
należycie roli zasad etycznych i moralnych w kształtowaniu osobowości i w 
wychowaniu młodego pokolenia i wnioskuje o systematyczne włączanie tych 
zagadnień do proponowanych środków dotyczących promocji zdrowia psychicznego, 
do działań profilaktycznych oraz do działań edukacyjnych dotyczących przyczyn 
powstawania chorób i poprawy zdrowia psychicznego;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 13
Ustęp 1

1. ubolewa, że Zielona Księga nie uwzględnia należycie zagadnień płci, i wnioskuje o 
systematyczne włączanie tych zagadnień do proponowanych środków dotyczących 
promocji zdrowia psychicznego, do działań profilaktycznych oraz do badań nad 
zdrowiem psychicznym; ubolewa, że studia i badania nad zdrowiem psychicznym 
były dotychczas niewystarczające i nieodpowiednie: dowodem tego są znacznie 
mniejsze postępy osiągnięte w dziedzinie zapobiegania i leczenia tych chorób niż 
postępy zarejestrowane dla innych chorób;

Or. it

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 14
Ustęp 1 a (nowy)

1a. podkreśla konieczność pobudzenia refleksji na temat lepszego wykorzystania 
dostępnych instrumentów wspólnotowych, takich jak 7. program ramowy na rzecz 
badań, w celu zgromadzenia możliwości, które wspierałyby badania nad zdrowiem 
psychicznym w Unii;

Or. fr

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 15
Ustęp 1 b (nowy)

1b. zwraca się o organizowanie dla świadczących podstawowe usługi zdrowotne szkoleń 
umożliwiających im prawidłowe rozpoznawanie u kobiet i dziewcząt zaburzeń 
psychicznych związanych z przemocą domową, wykorzystywaniem seksualnym, 
nieprzeciętnie zdolnymi dziećmi, toksycznością produktów chemicznych, zatruciem 
środowiska oraz ostrym i przewlekłym stresem,

Or. en
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 16
Ustęp 1 c (nowy)

1c. podkreśla, że w celu zmniejszenia nierówności z uwagi na płeć w leczeniu zaburzeń 
psychicznych istnienie służb czułych na ten aspekt jest niezbędne; jeżeli kobiety 
mają mieć dostęp do leczenia na wszystkich szczeblach - od podstawowego do 
specjalistycznego - służby takie muszą ściśle odpowiadać im potrzebom; wzywa 
państwa członkowskie do zagwarantowania sieci pewności leczenia dla obywateli 
nieobjętych krajowymi systemami ubezpieczeń;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 17
Ustęp 2

2. zachęca do pogłębienia wiedzy oraz profilaktyki poprzez odpowiednie propozycje 
polityczne mające na celu przeciwdziałanie cierpieniom psychologicznym i 
psychopatologicznym występującym w okresie wzrostu, szczególnie dotyczących 
rodziny, ponieważ w ten sposób można zapobiegać chorobom wieku dorosłego, które 
– pojawiając się w poważnej postaci w wieku dziecięcym i nastoletnim – mają 
tendencję do przechodzenia w choroby chroniczne;

Or. pl

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 18
Ustęp 2

2. zachęca do pogłębienia poprzez odpowiednie propozycje polityczne w zakresie 
zapobiegania zaburzeniom psychicznym kwestii cierpień psychologicznych i 
psychopatologicznych występujących w okresie wzrostu oraz dotyczących życia w 
parze i rodziny;

Or. el
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Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 19
Ustęp 2 a (nowy)

2a. zwraca się o przyznanie pomocy matkom, zarówno przed jak i po porodzie, w celu 
uniknięcia depresji lub innych objawów psychopatologicznych licznie występujących 
w tych sytuacjach;

Or. el

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 20
Ustęp 2 b (nowy)

2b. występuje przeciw narastającej medykalizacji procesów i stadiów rozwoju ciała 
kobiety i dziewczynki, czego konsekwencją jest coraz częstsze traktowanie 
dojrzewania, ciąży i przekwitania jako „choroby” lub „zaburzenia” wymagających 
leczenia, i w związku z tym nieuwzględnianie społecznej i kulturowej definicji 
pojęcia „normalności” w odniesieniu do zdrowia i ciała kobiety i dziewczynki;

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 21
Ustęp 2 c (nowy)

2c. zauważa, że określony przez społeczeństwo obraz tego, jak powinno wyglądać ciało 
dziewczynki i kobiety, ma wpływ na ich zdrowie psychiczne i samopoczucie i 
powoduje m.in. wzrost zaburzeń pokarmowych,

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 22
Ustęp 2 d (nowy)

2d. zauważa, że kobietom przepisuje się zbyt często leki psychotropowe oraz że zwłaszcza 
coraz większej ilości kobiet starszych przepisuje się leki uspokajające, i występuje 
przeciw okazywaniu przy przepisywaniu leczenia środkami psychotropowymi zbyt 
małej świadomości związanej z płcią;
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Or. en

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 23
Ustęp 3

3. zachęca do głębszej refleksji nad strategiami mogącymi poprawić samopoczucie 
psychiczne osób starszych, zważywszy na większą (skreślenie) długość życia 
(skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 24
Ustęp 3

3. przypomina, że zaburzenia psychiczne stanowią pierwszą przyczynę przechodzenia 
na wcześniejszą emeryturę lub przechodzenia na emeryturę z powodu 
niepełnosprawności; zachęca do głębszej refleksji nad strategiami mogącymi 
poprawić samopoczucie psychiczne osób starszych, a w szczególności starszych 
kobiet, zważywszy na większą średnią długość życia kobiet;

Or. fr

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 25
Ustęp 3

3. żąda konkretnej strategii mogącej poprawić samopoczucie psychiczne osób 
starszych, zwłaszcza kobiet, zważywszy na większą średnią długość życia kobiet, 
zrealizowanej za pomocą sieci pomocy i programów działań ochotniczych;

Or. el
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 26
Ustęp 3

3. zachęca do głębszej refleksji nad strategiami mogącymi poprawić samopoczucie 
psychiczne starszych kobiet zważywszy na większą średnią długość życia kobiet;
zachęca je do edukacji, pomocy młodym rodzinom w wychowaniu dzieci, a także 
innej bezinteresownej pomocy w kształtowaniu młodego pokolenia oraz aktywności 
społecznej,

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 27
Ustęp 3 a (nowy)

3a. przypomina, że zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne są ściśle powiązane; nalega na 
konieczność przywiązania jednakowej wagi do samopoczucia psychicznego i 
fizycznego w leczeniu szpitalnym, zwłaszcza w przypadku chorób ciężkich i/lub 
nieuleczalnych, w celu przyczynienia się do poprawy jakości życia pacjentów;

Or. fr

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 28
Ustęp 4

4. przyłącza się do propozycji (skreślenie) rezygnacji z dużych ośrodków 
psychiatrycznych, wspierając równocześnie ich zastępowanie przez wyspecjalizowane 
ośrodki zdecentralizowane.

Or. fr

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 29
Ustęp 4

4. przyłącza się do propozycji nieumieszczania już w ośrodkach chorych psychicznie i
zamknięcia dużych ośrodków psychiatrycznych, wspierając równocześnie tworzenie 
niewielkich ośrodków psychiatrycznych i zapewnianie usług na szczeblu lokalnym.
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Or. el

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 30
Ustęp 4

4. przyłącza się do propozycji decentralizacji ośrodków psychiatrycznych wraz z 
rezygnacją z dużych ośrodków psychiatrycznych, na korzyść mniejszych bardziej 
specjalistycznych placówek, także psychoterapeutycznych

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 31
Ustęp 4

4. przyłącza się do propozycji odinstytucjonalizowania ośrodków psychiatrycznych i 
rezygnacji z dużych ośrodków psychiatrycznych, wspierając równocześnie ich 
zastępowanie przez ośrodki lokalne sprzyjające reintegracji społecznej i 
przystosowane do potrzeb pacjentów i ich rodzin.

Or. fr

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 32
Ustęp 4 a (nowy)

4a. jest zdania, że kobiety posiadają większą wrażliwość na kwestie związane ze 
zdrowiem psychicznym i są w dużej mierze podatne na promowanie programów 
uwrażliwiania i informowania całego społeczeństwa w tym zakresie;

Or. el

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 33
Ustęp 4 b (nowy)

4b. przypomina, że lepsze uwrażliwienie oraz lepsze informowanie społeczeństwa, 
świadczących usługi medyczne i innych zainteresowanych podmiotów o 
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zaburzeniach psychicznych, a także o sposobach leczenia i zapobiegania 
umożliwiłyby zwiększenie tolerancji, zrozumienia i akceptacji aktywnego 
uczestnictwa chorych w społeczeństwie.

Or. fr

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 34
Ustęp 4 c (nowy)

4c. wyraża zadowolenie z wysiłków podejmowanych w celu włączania chorych 
psychicznie do społeczeństwa i występuje z wnioskiem, aby państwa członkowskie 
przyłączyły się do tych inicjatyw;

Or. de

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 35
Ustęp 4 d (nowy)

4d. jest zdania, że rodziny żyjące z osobą cierpącą na chorobę psychiczną muszą być 
wspierane albo przez otwarte ośrodki pobytowe, albo pomoc medyczną i 
psychologiczną w domu;

Or. it

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 36
Ustęp 4 e (nowy)

4e. wyraża zadowolenie z powodu umieszczenia w zielonej księdze zaburzeń 
psychicznych wynikających z przemocy; dodaje, że zadaniem każdego państwa 
członkowskiego jest wzmocnienie przyjmujących ofiary przemocy struktur, w 
których mają one możliwość uzyskania ochrony i pomocy specjalisty;

Or. sv
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Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 37
Ustęp 4 f (nowy)

4f. zachęca państwa członkowskie do czuwania nad lepszym informowaniem i lepszym 
edukowaniem rodzin i społeczeństwa w celu umożliwienia wykonywania zabiegów 
prewencyjnych u chorych psychicznie oraz należytego zajmowania się nimi;

Or. de

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 38
Ustęp 4 g (nowy)

4g. uważa, że Komisja i państwa członkowskie muszą kontrolować proporcjonalnie duży 
wzrost ilości chorób związanych z nowymi modelami życia - zaburzenia pokarmowe, 
depresja, samobójstwo, niewłaściwe stosowanie leków, używanie narkotyków - coraz 
częściej dotykających ludzi młodych;

Or. it

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 39
Ustęp 4 h (nowy)

4h. wzywa do większego uznania związku istniejącego między dyskryminacją, przemocą 
oraz zaburzeniami zdrowia psychicznego, co podkreśla konieczność zwalczania 
wszelkich form przemocy i dyskryminacji w ramach strategii promowania zdrowia 
psychicznego poprzez prewencję;

Or. en

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 40
Ustęp 4 i (nowy)

4i. jest zdania, że mężczyźni używający przemocy wobec kobiet powinni nie tylko 
podlegać karze, ale także przed odzyskaniem wolności odbyć odpowiednie szkolenie 
mające ich nauczyć empatii, introspekcji i panowania nad sobą; uważa, że 
mężczyźni, którzy po odbyciu kary więzienia ponownie prześladują kobiety, powinni 
być pod kontrolą lub powtórnie uwięzieni;
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Or. sv

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 41
Ustęp 4 j (nowy)

4j. podkreśla, że narażenie na działanie środków chemicznych oraz zanieczyszczenie 
środowiska ma wpływ na ciało kobiet i dziewcząt, a w konsekwencji na ich zdrowie 
psychiczne, i wzywa do pilnego przeprowadzenia badań nad tymi powiązaniami i ich 
skutkami oraz do opracowania skutecznego prawodawstwa chroniącego kobiety i 
dziewczęta przed toksycznymi środkami chemicznymi i zanieczyszczeniem 
środowiska;

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 42
Ustęp 4 k (nowy)

4k. krytykuje fakt, że niezwykle uzdolnione dziewczęta często nie są uznawane za takie, 
w związku z czym problemy związane z ich zachowaniem lub zdrowiem są 
przypisywane raczej ich psychice niż niemożności zrealizowania przez nie swoich 
zdolności;

Or. en


