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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci žiada Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. víta zelenú knihu a návrh vytvoriť stratégiu duševného zdravia pre EÚ; súhlasí 
s názorom, že duševné zdravie obyvateľstva EÚ je možné značne zlepšiť;

2. víta skutočnosť, že zelená kniha uznáva, že sociálne a environmentálne faktory ako 
osobná skúsenosť, rodina, sociálna podpora a životné podmienky, rovnako ako genetické 
faktory zohrávajú úlohu pri duševných chorobách;

3. konštatuje, že zelená kniha definuje v boji proti duševným chorobám ako prioritu 
poskytovanie účinných a vysoko kvalitných služieb v oblasti duševného zdravia a jeho 
liečby prostredníctvom zdravotných zákrokov; je však toho názoru, že priorita v boji proti 
duševným chorobám by mala byť taká istá ako pri podpore duševného zdravia 
a predchádzaní duševným chorobám; domnieva sa, že liečba nemôže prebrať úlohu 
sociálnych faktorov, ktoré vo všeobecnosti udržujú zdravie spoločnosti; je toho názoru, 
že by sa mal klásť väčší dôraz na predchádzanie duševným chorobám prostredníctvom 
opatrení v sociálnej a environmentálnej oblasti, tak ako to opisuje časť 6.1 zelenej knihy;

4. poznamenáva, že podľa zelenej knihy existujú veľké rozdiely v miere samovrážd 
v jednotlivých členských štátoch; je toho názoru, že by sa mali preskúmať sociálne 
a zdravotné faktory, ktoré sú príčinou týchto rozdielov;

5. je presvedčený, že použitie nátlaku je pri liečení duševných chorôb výrazne 
kontraproduktívne; súhlasí s názorom, že povinná hospitalizácia by mala byť riešením, 
iba ak zlyhali menej reštriktívne možnosti; zdôrazňuje skutočnosť, že účinné 
mechanizmy rešpektovania základných ľudských práv musia byť súčasťou procesov 
a postupov v súvislosti s povinnou hospitalizáciou a liečbou.


