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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi žaliąja knyga ir pasiūlymu steigti ES psichikos sveikatos strategiją; pritaria, 
kad ES gyventojų psichikos sveikata gali tapti žymiai geresnė;

2. džiaugiasi, kad žaliojoje knygoje pripažįstama, kad psichikos ligai turi įtakos tiek 
socialiniai ir aplinkos veiksniai (asmeninė patirtis, šeima, socialinė parama ir gyvenimo 
sąlygos), tiek genetiniai veiksniai;

3. pažymi, kad kaip didžiausias prioritetas gerinant psichikos sveikatą žaliojoje knygoje
numatomos veiksmingos ir kokybiškos psichinės sveikatos ir gydymo paslaugos taikant 
medicininę intervenciją; tačiau tiki, kad didžiausias prioritetas kovojant su psichikos 
ligomis yra požiūris, kuriuo vadovaujamasi palaikant psichikos sveikatą ir vykdant 
psichikos ligų prevenciją; mano, kad socialinių veiksnių, nuo kurių apskritai priklauso 
visuomenės sveikata, negalima pakeisti medicininiu gydymu; tiki, kad turėtų būti labiau 
pabrėžiama psichikos ligų prevencija socialinėmis ir aplinkos intervencijomis, pvz., 
nurodytomis žaliosios knygos 6.1 skyriuje;

4. pažymi, kad, kaip teigiama žaliojoje knygoje, esama didelių neatitikimų tarp savižudybių 
skaičių skirtingose valstybėse narėse; mano, kad turėtų būti ištirti socialiniai ir sveikatos 
veiksniai, lemiantys šiuos skirtumus;

5. tiki, kad gerinant psichikos sveikatą, prievarta gali duoti priešingų rezultatų; pritaria, kad 
privalomas stacionarus gydymas turėtų būti taikomas tik tuo atveju, jei kiti mažiau 
apribojantys alternatyvūs gydymo būdai nebuvo sėkmingi; pabrėžia, kad nustatant 
privalomo gydymo procesą ir tvarką, turi būti numatyti veiksmingi mechanizmai, kaip
nepažeisti pagrindinių žmogaus teisių.


