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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over grønbogen og forslaget om at udarbejde en EU-strategi for mental 
sundhed og er enig i, at den mentale sundhed hos EU-befolkningen kan forbedres 
væsentligt;

2. glæder sig over det forhold, at grønbogen anerkender, at sociale og miljømæssige faktorer, 
som f.eks. personlige erfaringer, familieforhold, social støtte og levevilkår, lige så vel som 
genetiske faktorer spiller en rolle ved psykiske sygdomme;

3. bemærker, at det i grønbogen anføres, at det vigtigste mål i bekæmpelsen af dårlig mental 
sundhed er at yde effektiv og højtkvalificeret mental sundhedspleje og mentale 
behandlingstjenester ved lægelig indgriben; finder dog, at det vigtigste mål i bekæmpelsen 
af dårlig mental sundhed bør være den samme fremgangsmåde som ved støtte til den 
mentale sundhed og forebyggelse af psykiske sygdomme; finder at lægebehandling ikke 
kan erstatte sociale faktorer, der opretholder sundhedstilstanden i samfundet som helhed; 
er af den opfattelse, at forebyggelse af dårlig mental sundhed ved sociale og miljømæssige 
tiltag, som de der er beskrevet i grønbogens afsnit 6.1, bør tillægges større vægt; 

4. bemærker, at der ifølge grønbogen er væsentlige forskelle på selvmordshyppigheden i de 
forskellige medlemsstater; finder, at de sociale og sundhedsmæssige faktorer, der er 
ansvarlige for disse forskelle, bør undersøges;

5. er af den opfattelse, at tvang er yderst kontraproduktivt ved behandling af dårlig mental 
sundhed; er enig i, at tvangsanbringelser af patienter kun bør vælges, når mindre 
restriktive alternativer har slået fejl; understreger, at effektive mekanismer til sikring af 
menneskers grundlæggende rettigheder bør indgå i de processer og procedurer, der er 
forbundet med tvangsindlæggelse og -behandling.


