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PREDLOGI

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot odgovorni odbor, da v predlog resolucije vključi naslednje predloge:

1. pozdravlja Zeleno knjigo in predlog za oblikovanje strategije EU za duševno zdravje; 
strinja se, da je mogoče duševno zdravje prebivalcev EU znatno izboljšati;

2. pozdravlja dejstvo, da Zelena knjiga priznava pomembno vlogo družbenih in okoljskih 
dejavnikov pri duševnih boleznih, kot so osebne izkušnje, družina, družbena podpora in 
življenjski pogoji, prav tako kot vlogo genetskih dejavnikov;

3. ugotavlja, da Zelena knjiga kot prvo prednostno nalogo v boju proti slabšemu duševnemu 
zdravju predvideva zagotavljanje učinkovitih in visoko kakovostnih storitev za duševno 
zdravje in zdravljenje prek zdravniškega posredovanja; vseeno verjame, da mora biti prva 
prednostna naloga za boj proti slabšemu duševnemu zdravju enak pristop, kot se 
uporablja za podporo duševnemu zdravju in preprečevanje duševnih bolezni; meni, da 
zdravniško zdravljenje ne more nadomestiti družbenih dejavnikov, ki ohranjajo zdravje 
družbe na splošno; meni, da je treba dati večji poudarek preprečevanju slabšega 
duševnega zdravja z družbenim in okoljskim posredovanjem, kot je opisano v poglavju 
6.1 Zelene knjige;

4. ugotavlja, da se po navedbah v Zeleni knjige stopnje samomorilnosti v različnih državah 
članicah znatno razlikujejo; meni, da je treba raziskati družbene in zdravstvene dejavnike, 
ki so odgovorni za te razlike;

5. verjame, da je pri zdravljenju slabšega duševnega zdravja prisila izredno negativna; 
strinja se, da je treba prisilno bolnišnično zdravljenje uporabiti le, ko ne uspejo manj 
omejevalne možnosti; poudarja, da morajo biti v procese in postopke v zvezi z prisilnim 
sprejemom v bolnišnico in zdravljenjem vključeni učinkoviti mehanizmi za spoštovanje 
temeljnih človekovih pravic.


