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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá Zelenou knihu a návrh na vytvoření strategie EU v oblasti duševního zdraví; souhlasí 
s názorem, že duševní zdraví populace v Evropské unii lze zásadním způsobem zlepšit;

2. vítá, že Zelená kniha uznává, že vedle genetických faktorů je duševní zdraví ovlivňováno 
sociálními a environmentálními faktory, jako jsou osobní zkušenost, podpora rodiny 
a společnosti a životní podmínky; 

3. poznamenává, že jako první priorita při boji s duševními chorobami je v Zelené knize 
uvedeno poskytování účinných a kvalitních služeb v oblasti duševního zdraví a léčebných 
služeb formou lékařských zákroků; domnívá se však, že hlavní prioritou v boji 
s duševními chorobami by měl být stejný přístup jako při podpoře duševního zdraví 
a prevenci duševních chorob; má za to, že léčba nemůže nahradit sociální faktory, které 
jsou obecně odpovědné za zachování zdraví ve společnosti; domnívá se, že je třeba klást 
větší důraz na prevenci duševních chorob prostřednictvím sociálních a environmentálních 
opatření, jako jsou opatření popsaná v oddíle 6.1 Zelené knihy;

4. poznamenává, že podle Zelené knihy existují mezi různými členskými státy značné 
nerovnosti, pokud jde o počet sebevražd; domnívá se, že je třeba prozkoumat sociální 
a zdravotní faktory vedoucí k této nerovnosti;

5. je toho názoru, že nátlak je při léčbě duševních chorob nadmíru kontraproduktivní; 
souhlasí s tím, že povinná nemocniční péče by měla být použita pouze v případech, 
kdy selhaly méně restriktivní možnosti; zdůrazňuje, že do postupů a procedur 
souvisejících s povinnou hospitalizací a léčbou je třeba zahrnout účinné mechanizmy 
zaručující dodržování základních lidských práv.


