Europarlamentsvalet 2014

Djurskyddsteman
Övergripande mål: att skapa en ramlag beträffande djurens välfärd
1. Produktionsdjurens välfärd skall främjas









Övergång inom husdjursproduktion till produktionsmetoder som främjar djurens välfärd
Övergång mot ett mer hållbart jordbruk som tar i beaktande djurens välmående
Observering av luckor i lagstiftningen artvis och utarbeta en artspecifik lagstiftning, särskilt
beträffande mjölkkor och fiskodling
Bättre efterföljande av den befintliga lagstiftningen bland annat beträffande transport av
levande djur, värphöns och box för suggor
Övergå allt mer från att transportera levande djur till transport av kadaver
Förbud mot mutilering av produktionsdjur (t.ex. kastrering och destruktion av hornanlagen)
Kloning av djur för livsmedelsproduktion skall förbjudas
Slakt av obedövande djur skall förbjudas

2. Minska antalet djur använda i djurförsök och främja alternativa
metoder






Skapa en omfattande strategi på EU-nivå för att minska djurförsök
i. Horisontell strategi för utveckling av förfaringssätt
ii. Godkännande av alternativa metoder och ökad ibruktagande
iii. Djurens välbefinnande beaktas i bedömningarna på ett ordentligt och lämpligt sätt.
Arbeta för att ersätta djurförsök gjorda på primater med alternativa metoder
Förbud mot kosmetikatester på djur var första steget. Nu bör man sträva efter att utvecklingen
av alternativa metoder fortsätter och att andra länder följer EU:s exempel.
Strikt genomgång av EU:s forskningsfinansiering - en etisk bedömning av alla projekt som
omfattar användning av djur och ett NEJ till djurförsök på primater. Dessutom bör man skapa
en långsiktig finansieringsplan för att främja alternativa forskningsmetoder.
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3. Skydd av hundar och katter




En databas bör skapas för identifiering och registrering av sällskapsdjur samt krävas obligatorisk
identifieringsmärkning av sällskapsdjur. Databasen måste vara åtkomlig inom hela EU.
Arbeta med utveckling av lagstiftning som skulle förplikta licensiering av katt- och
hunduppfödare samt handlare.
Ingripa genom lagstiftning i katt- och hunduppfödning, som strävar efter överdrivna drag eller
förorsakar ärftliga sjukdomar och därmed medför lidande.

4. Förbättra djurskyddet för vilda djur








Begränsningar bör skapas beträffande handeln av exotiska djur exempelvis med hjälp av den
s.k. positivlistan
För att förhindra spridning av främmande arter bör lagstiftning skapas med betoning på
förebyggande åtgärder (import av exotiska djur, handel, djurhållning och begränsning av
uppfödning) samt human förvaltning av problemen
Användning av vilda djur i cirkus skall förbjudas
Medlemsländerna ska uppmuntras till bättre efterföljning av EU:s djurparksdirektiv
Skapa lagstiftningsram för omfattande skydd av marina däggdjur.
Inrättande av EU:s handlingsplan och dess finansiering för att avbryta den illegala handeln av
vilda djur (t.ex. verkställande, motarbeta tjuvskytte och minska efterfrågan i ursprungs-, transitoch destinationsländer)

5. Handelsavtalen bör främja förverkligandet av djurens välmående hos
EU:s handelspartners





EU:s förbud mot handel av sälprodukter skall bibehållas i kraft
Avskaffning av exportbidrag vid transport av levande djur
Djurens välfärd bör inkluderas i handelsavtal (t.ex. EU-USA)
Skyddet av vilda djur skall inkluderas i handelsavtalens del beträffande hållbar utveckling (t.ex.
EU-Marocko, EU-Vietnam. EU-US TTIP)

6. I all lagstiftning bör beaktas och erkännas att djur är kännande varelser



Vid offentliga upphandlingar bör djurens välfärd tas i beaktande
Djurens välfärd bör vederbörligt inkluderas i politik som berör djurens hälsa
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