
  LAUSUNTO 
 
  27.5.2013 

 
 

1 

Eduskunta         
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Lausunnon antaja: Elintarviketeollisuusliitto ry 
 
KOMISSION SUOSITUS NEUVOSTOLLE KOMISSION VALTUUTTAMISESTA ALOITTAMAAN 
NEUVOTTELUT TRANSATLANTTISESTA KAUPPA- JA INVESTOINTISOPIMUKSESTA EU:N JA 
YHDYSVALTOJEN VÄLILLÄ (E 43/2013 VP) 
 

Elintarviketeollisuusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto maa- ja metsätalousvalio-
kunnalle Suomen tavoitteista EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä kauppa- ja investointikump-
panuussopimuksessa. 

 
Elintarviketeollisuusliitto ry tukee vapaakauppaneuvotteluissa tavoiteltavaa yritysten markki-
noillepääsyn parantamista ja kaupanesteiden purkamista. Yhdysvaltojen markkinoilta mah-
dollisesti saatavat uudet liiketoimintamahdollisuudet olisivat erittäin tärkeä piristys sekä koko 
EU:n että Suomen taloudelle. Markkinoillepääsyn helpottuminen on erittäin tärkeää myös 
elintarviketeollisuudelle, jonka potentiaali kasvualana saattaa joskus jäädä liian vähäiselle 
huomiolle kauppaponnisteluissa. Elintarvikealalla on kuitenkin myös tärkeitä defensiisiviä in-
tressejä, jotka liitto toivoo huomioitavan EU:n ja Suomen neuvottelutavoitteissa. 

 
EU:ssa ja Suomessa elintarvikeala on yksi säädellyimmistä elinkeinoista. Esimerkkeinä tiu-
kasti säädellyistä kokonaisuuksista voi mainita kotieläintuotannon, eläinperäisten tuotteiden 
valmistamisen ja yleensä tuotannon turvallisuuden ja hygienian. Kotieläinsektorilla EU on 
myös profiloitunut suuriin kauppakumppaneihinsa verrattuna tuotannon vastuullisuuteen ja 
eettisyyteen, kuten eläinten hyvinvointiasioihin, liittyvissä kysymyksissä. Edellä mainitut ko-
konaisuudet eivät kuitenkaan ole vapaakauppaneuvotteluissa selkeästi tunnustettuja neuvot-
teluaiheita. EU:n omalle tuotannolleen asettamat vaatimukset nostavat tuotantokustannuksia 
EU-maissa, eivätkä kustannukset ole useinkaan helposti perittävissä lopputuotteiden hinnois-
sa. Tämä heikentää käytännössä EU-tuotannon asemaa maailmankaupassa, jossa hinnalla 
on varsin suuri merkitys. 

 
Elintarviketeollisuusliitto ry pitää erittäin tärkeänä, että naudan-, sian- ja siipikarjanliha katsot-
taisiin EU:n ja USA:n välisissä vapaakauppaneuvotteluissa herkiksi tuotteiksi ja tuontia hallit-
taisiin kiintiöiden avulla. Erityisen tärkeänä liitto pitää myös sitä, että EU asettaa kauppaneu-
votteluissa tuontiehdoiksi samat eläinten hyvinvointi -, hygienia-, yms. vaatimukset kuin mitä 
omalle tuotannolle on yhteisesti haluttu säätää. EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteissa on 
vuosikausia keskusteltu kasvuhormonien käytöstä tuotantoeläinten kasvatuksessa. Elintarvi-
keteollisuusliitto ry ei kannata kasvuhormonien käytön sallimista tai hyvin vapaata eläinlääk-
keiden käyttöä eläintautien ennaltaehkäisyyn. Nämä asiat ovat mielestämme yhä tärkeämpiä 
eurooppalaiselle kuluttajalle eikä EU:n tule muiden kuin elintarvikesektorin tavoitteiden takia 
muuttaa peruslinjaansa näissä tuotannon eettisyyteen liittyvissä kysymyksissä. 
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