Helsingissä 12.10.2020
Asia: Yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista koskevat ehdotukset
SEY Suomen eläinsuojelu on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja edustaa 39 suomalaista eläinsuojelujärjestöä.
Kiitämme mahdollisuudesta jättää lausuntomme asiasta.
EU-lainsäädäntö tunnustaa, että eläimet ovat tuntoisia ja että EU-elinten tulee ottaa eläinten hyvinvointi
huomioon päätöksenteossaan. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen ei tällä hetkellä ole riittävän
kunnianhimoista eläinten hyvinvoinnin kannalta. CAP-uudistuksen yhteydessä olisi mahdollista ja tärkeää saada
aikaan huomattavasti suurempia eläinten hyvinvointia edistäviä vaikutuksia.
Eläinten hyvinvointi on noussut merkittäväksi yhteiskunnalliseksi keskustelunaiheeksi, mistä on osoituksena
muun muassa Eurobarometri (2016), jonka mukaan 82 % eurooppalaisista haluaa, että tuotantoeläimiä
suojellaan nykyistä paremmin ja 94 % mielestä tuotantoeläinten hyvinvointi on tärkeää. Suomalaisten kohdalla
luvut ovat vielä tätäkin suuremmat.
Tällä hetkellä eläinten hyvinvointi on jäsenmaille vapaaehtoinen II pilarin tavoite. Vain 18 jäsenmaata on
toimeenpannut eläinten hyvinvoinnin kehittämistoimenpiteitä. Näkemyksemme mukaan eläinten hyvinvointi
tulisi asettaa CAPissa pakolliseksi tavoitteeksi kansallisiin ohjelmiin. Lisäksi tukirahoista pitäisi määritellä
pakollinen minimiosuus, joka suunnataan eläinten hyvinvointiin.
Vaikka Suomi on käyttänyt kaudella 2014 - 2018 EU-maista toiseksi eniten tukia eläinten hyvinvoinnin
kehittämistoimenpiteisiin, ei Suomessakaan onnistuttu saavuttamaan edes 50 %:a kehyksestä. Eläinten
hyvinvointitoimenpiteisiin käytetään siis merkittävästi vähemmän varoja kuin niihin on varattu. Tarvitaan
kunnianhimoisempia toimenpiteitä kuin tällä hetkellä on tarjolla.
Myös muilla kuin eläinten hyvinvointiin tarkoitetuilla toimenpiteillä voi olla positiivinen heijastusvaikutus
eläinten hyvinvointiin. Näistä ovat esimerkkejä investointituet, joilla parannetaan tuotanto-olosuhteita. Olisi
tarkoituksenmukaista listata kaikki eläinten hyvinvointia edistävät toimenpiteet eläinten hyvinvointikorvauksen
toimenpiteen M14 alle. Maatalouden investointitukien vaikutus tulisi arvioida eläinten hyvinvoinnin kannalta:
mikä vaikutus niillä on ollut eläinten kasvatustiheyteen, eläinten kytkemiseen ja ympärivuotisesti sisätiloissa
pitämiseen ja ylipäänsä eläinten hyvinvoinnin paremmin huomioivan maatalouspolitiikan edistämiseen.
Valvontamekanismeja tulee tarkastella uudelleen. Tuen ehtona tulee olla EU:n tuotantoeläinten suojelua
koskevan lainsäädännön noudattaminen kokonaisuudessaan; esimerkiksi rutiininomaisen sikojen
hännäntypistyksen kieltoa rikotaan laajalti EU-maissa, eikä siitä ole käytännössä mitään seuraamuksia. Tuen
ehtona on edellytettävä lainsäädännön toimeenpanoa korkeampien taloudellisten seuraamusten uhalla.
CAPin tulisi pyrkiä edistämään tavoitetta kulutuksen painopisteen suuntaamisesta eläinkunnan tuotteista
kasvikunnan tuotteisiin. Tukipolitiikka on keskeisessä osassa esimerkiksi tuotteiden hintatason määrittelyssä.
CAPin tulisi pyrkiä myös vähentämään esimerkiksi soijan käyttöä eläinten rehuna.
II pilarin toimenpiteiden tavoitteena on palkita käytännöistä, joista on hyötyä maatalousyhteisöille. Eläinten
hyvinvointi tuo yhteisöille suuren joukon hyötyjä: korkeampi eläinten hyvinvointi merkitsee, että eläintauteja ja
zoonooseja on vähemmän, mikä puolestaan vähentää mikrobilääkkeiden käyttöä; korkeampi eläinten
hyvinvointi tarjoaa korkeamman osaamisen työpaikkoja alalle ja se edistää ympäristönsuojelullisia tavoitteita,
koska väljemmällä täytöllä ja laadukkaammalla ruokinnalla syntyy vähemmän päästöjä.
II pilarin rahoituksen tulisi tukea sellaisia tuottajia, jotka ovat halukkaita siirtymään minimilainsäädännön

vaatimukset ylittäviin, kestävämpiin tuotantomuotoihin.
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