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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar grönboken och förslaget om att upprätta en EU-strategi för 
den psykiska hälsan och håller med om att EU-befolkningens psykiska hälsa kan
förbättras avsevärt.

2. Europaparlamentet ser positivt på att man i grönboken erkänner att sociala och 
miljömässiga faktorer såsom personliga erfarenheter, familjesituation, socialt stöd och 
levnadsförhållanden har betydelse vid psykisk ohälsa.

3. Europaparlamentet noterar att man i grönboken anser att det viktigaste vid bekämpning av 
psykisk ohälsa är att tillhandahålla effektiv och högkvalitativ psykiatrisk vård och 
behandling genom medicinsk behandling. Parlamentet anser dock att samma prioriteringar 
bör gälla vid bekämpning av psykisk ohälsa som vid främjande av psykisk hälsa och 
förebyggande av psykisk ohälsa. Parlamentet menar att medicinsk behandling inte kan 
ersätta sociala faktorer som främjar den allmänna hälsan i samhället. Parlamentet anser att 
man i större utsträckning bör understryka behovet av att förebygga psykisk ohälsa genom 
sociala och miljömässiga åtgärder, exempelvis genom de åtgärder som beskrivs i avsnitt 
6.1 i grönboken.

4. Europaparlamentet noterar att självmordsfrekvensen enligt grönboken varierar kraftigt 
mellan medlemsstaterna. Parlamentet menar att de sociala faktorer och hälsofaktorer som 
ligger bakom dessa skillnader borde undersökas.

5. Europaparlamentet anser att tvång är mycket kontraproduktivt när det gäller att behandla 
psykisk ohälsa. Parlamentet håller med om att sluten psykiatrisk vård bara borde komma 
ifråga när mindre restriktiva alternativ har misslyckats. Parlamentet betonar att effektiva 
mekanismer som respekterar människors grundläggande rättigheter måste ingå i processer 
och förfaranden som berör tvångsinläggning och tvångsbehandling.


