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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a zöld könyvet és a mentális egészségügyi stratégia létrehozására irányuló 
javaslatot; egyetért azzal, hogy az EU lakosságának mentális egészségi állapotát jelentősen 
javítani lehetne;

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;

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 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;

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;

5. úgy véli, hogy a mentális betegségek kezelésében a kényszerítés rendkívül káros hatású; 
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.


