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Teema: Loomade heaolu ja uus roheline kokkulepe

Kehtivad loomade heaolu käsitlevad õigusaktid on aegunud ega kajasta uusimaid teaduslikke 
andmeid. Kuna õigusaktid ei ole tõhusad ega selged, on ka nende kohaldamine ebaühtlane ja seab 
mõne liikmesriigi tootjad teistega võrreldes ebasoodsasse konkurentsiolukorda. Pealegi puuduvad 
enamiku loomade suhtes liigipõhised õigusaktid. Parlament on korduvalt nõudnud õigusaktide 
muutmist. Hiljuti nõudis ta, et muudetaks määrust, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal, ja 
broileridirektiivi. Eurobaromeetri uuringud, komisjoni konsultatsioon Euroopa tuleviku teemal ja 
edukas Euroopa kodanikualgatus „Lõpp puuriajastule!“ on näidanud, et kodanikud soovivad loomade 
heaolu kaitseks tõsisemaid meetmeid. Peale selle on loomade heaolu tihedalt seotud kestliku ja 
ringluspõhise toidusüsteemi arendamisega, kuna tööstuslik põllumajandus suurendab oluliselt 
kasvuhoonegaaside heidet, pinnase ja vee saastamist, ökosüsteemide seisundi halvenemist ja 
antimikroobikumiresistentsuse ohtu. Sellegipoolest ei esitatud parlamendi eelmisel ametiajal ühtegi 
seadusandlikku ettepanekut loomade heaolu kohta.

Ootame Euroopa Komisjonilt vastuseid järgmistele küsimustele:

1. Vastuseks parlamendi nõudmistele koostada uued õigusaktid on komisjoni president von der 
Leyen lubanud esitada seadusandlikud ettepanekud. Kas komisjon kavatseb parlamendi 
käesoleva ametiaja jooksul esitada loomade heaolu käsitlevaid seadusandlikke ettepanekuid?

2. Kas loomade heaolu kavatsetakse täielikult integreerida uude rohelisse kokkuleppesse, 
strateegiasse „Talust toidulauani“ ja bioloogilise mitmekesisuse strateegiasse?

3. Kas komisjon kavatseb suurendada loomade heaolu tagamiseks eraldatavaid rahalisi vahendeid 
ja inimressursse?
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