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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επιδοκιμάζει την Πράσινη Βίβλο και την πρόταση θέσπισης μιας στρατηγικής για την
ψυχική υγεία σε επίπεδο ΕΕ· συμφωνεί ότι η ψυχική υγεία του πληθυσμού της ΕΕ μπορεί 
να βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό·

2. χαιρετίζει το ότι η Πράσινη Βίβλος αναγνωρίζει ότι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί 
παράγοντες, όπως είναι τα προσωπικά βιώματα, η οικογένεια, η κοινωνική υποστήριξη 
και οι συνθήκες διαβίωσης, διαδραματίζουν ρόλο στις ψυχικές ασθένειες όπως και οι 
γενετικοί παράγοντες·

3. σημειώνει ότι η Πράσινη Βίβλος προβλέπει ότι πρώτη προτεραιότητα για την 
καταπολέμηση της κακής ψυχικής υγείας είναι η παροχή αποτελεσματικών και υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών ψυχικής υγείας και θεραπείας της μέσω ιατρικών παρεμβάσεων· 
πιστεύει ωστόσο ότι πρώτη προτεραιότητα για την καταπολέμηση της κακής ψυχικής
υγείας πρέπει να είναι η ίδια προσέγγιση που ακολουθείται για την υποστήριξη της 
ψυχικής υγείας και την πρόληψη των ψυχικών ασθενειών· θεωρεί ότι η ιατρική θεραπεία
δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους κοινωνικούς παράγοντες που συντηρούν την υγεία της 
κοινωνίας γενικότερα· πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη
της κακής ψυχικής υγείας μέσω κοινωνικών και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, όπως 
εκείνες που περιγράφονται στην παράγραφο 6.1 της Πράσινης Βίβλου·

4. σημειώνει ότι σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ 
των ποσοστών αυτοκτονιών στα διάφορα κράτη μέλη· θεωρεί ότι οι υπεύθυνοι για τις 
ανισότητες αυτές κοινωνικοί παράγοντες και παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία 
πρέπει να ερευνηθούν·

5. κρίνει ότι ο εξαναγκασμός είναι ιδιαίτερα αντιπαραγωγικός στη θεραπεία της κακής 
ψυχικής υγείας· συμφωνεί ότι η υποχρεωτική ενδονοσοκομειακή περίθαλψη πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο εφόσον έχουν αποτύχει οι λιγότερο περιοριστικές εναλλακτικές 
δυνατότητες· τονίζει ότι στις διεργασίες και διαδικασίες που σχετίζονται με την 
υποχρεωτική εισαγωγή σε νοσοκομείο και θεραπεία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
ανθρώπων.


