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Lausunnon antaja: Elintarviketeollisuusliitto ry, U21/2016 vp 
  
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Yhdys-
valtojen välisen kauppa- ja investointikumppanuussopimuksen neuvottelemisesta (TTIP-
sopimus), U21/2016 vp 
 

 
Elintarviketeollisuusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto maa- ja metsätalous-
valiokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä TTIP-sopimuksen neuvottelemisesta. 

 
Elintarviketeollisuusliitto ry viittaa aiemmin antamiinsa lausuntoihin EU:n käymistä 
kansainvälisistä kauppaneuvotteluista ja TTIP-sopimuksesta. Liitto pitää uusien kaup-
pasopimusten neuvottelemista erittäin tärkeänä sekä EU:n että Suomen elinkei-
noelämän taloudellisten toimintaedellytysten parantamiseksi. Vientimarkkinat ovat 
myös Suomen elintarviketeollisuudelle yhä merkittävämpi potentiaalisen kasvun lähde 
kotimaan kysynnän hiivuttua.  
 
Komission entistä aktiivisempi rooli eurooppalaisten maatalous- ja elintarviketuottei-
den vienninedistämisessä on ollut erityisen tervetullut elintarvikesektorilla, jossa vi-
ranomaisten rooli vientivaatimusten (raaka-aineiden ja elintarvikkeiden laatu, hygienia, 
eläintautitilanne, jäljitettävyys, valvonnat, yms.) selvittämisessä ja neuvotteluproses-
sissa mukana olossa on muita tuotannonaloja keskeisempi. Tavoitteena tulisi olla ti-
lanne, jossa kolmannet maat hyväksyisivät EU:n mahdollisimman pitkälle yhtenä alu-
eena, eikä jokaisen maan tarvitsisi käydä erikseen neuvotteluja ja laatia selvityksiä 
asioista, jotka ovat samat koko EU-alueella.  
 
Vaikka liitto kannattaa kauppaneuvotteluita yleensä, on se edelleen huolissaan siitä, 
että elintarvikeala jäisi niissä viime vaiheessa kaupantekovälineeksi heikentäen EU-
tuotannon kustannuskilpailukykyä keskeisiä tuotantovaatimuksia tai tuontikiintiöitä 
koskevien myönnytysten seurauksena. EU:ssa ja Suomessa elintarvikeala on yksi 
säädellyimmistä elinkeinon aloista. Lainsäädäntömuutokset edellyttävät elintarviketuo-
tannossa muutoksia tuotantotapoihin sekä investointeja tuotantorakennuksiin,  
-laitteisiin tai järjestelmiin. Usein vastaavia säädöksiä ei kolmansissa maissa ole ol-
lenkaan, mikä tuo kilpailijamaillemme suoran kustannuskilpailuedun. Huomattavaa on 
myös se, että tämän lisäksi Suomessa on kansallisia säädöksiä, jotka asettavat suo-
malaiselle tuotannolle vielä EU-tasoa tiukempia vaatimuksia. Näistä kotimaisen tuo-
tannon kustannustasoa edelleen nostavista säädösvaatimuksista esimerkkeinä voi 
mainita kansalliset salmonella- ja eläinten suojelua koskevat lisävaatimukset.  



 

 
 

 
 
 
 
Liitto toivoo, että komissio kiirehtisi eri kauppasopimusten ja -neuvotteluiden koko-
naisvaikutusarvion laatimista elintarvikealalla. Naudan-, sian- ja siipikarjanliha sekä 
tärkkelys tulevat EU:n ja USA:n välisissä vapaakauppaneuvotteluissa lukea herkiksi 
tuotteiksi. Neuvottelijoiden vakuutus siitä, ettei EU:ssa alenneta kauppaneuvottelujen 
takia standardeja, tulee tarkoittaa myös sitä, että tuontituotteilta ja tuotannolta edelly-
tetään samoja vaatimuksia kuin eurooppalaiselta tuotannolta. Liitto vastustaa kasvu-
hormonien käytön sallimista lihantuotannossa ja siipikarjan ruhojen dekontaminaation 
sallimista esim. peretikkahapolla eurooppalaisen farm-to-fork -tuotantotavan korvaa-
jana. 
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