Tlačová správa

Zvieratá do Europarlamentu

Pri príležitosti blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu sa Sloboda zvierat ako člen koalície
Eurogroup for Animals zapojila do celoeurópskej kampane na začlenenie ochrany zvierat do
volebných programov strán a kandidátov. Väčšina legislatívy o ochrane zvierat platnej na Slovensku
pochádza z EÚ, kde najmä Európsky parlament hrá významnú úlohu pri prijímaní zákonov
chrániacich zvieratá pred zbytočnou krutosťou. Práve preto by si ľudia, ktorým záleží na zabezpečení
lepších podmienok života pre zvieratá, nemali nechať ujsť príležitosť zúčastniť sa volieb a zvoliť také
strany a kandidátov, ktorí sa zaviazali podporovat prijímanie zakonov v prospech zvierat.

V rámci kampane sme navrhovali kandidujúcim stranám zaradenie 21-bodového programu na
zlepšenie legislatívy na ochranu zvierat do ich volebných programov. Kandidátov sme žiadali o
vyplnenie dotazníka s kľúčovými témami ochrany zvierat a vyzvali ich o vyjadrenie postojov, ktoré v
prípade svojho zvolenia do EP budú zastávať.
Z hodnotenia vyplýva, ze v najväčšej miere sa k ochrane zvierat prostredníctvom svojho volebného
programu zaviazala Strana zelených, ktorá do programu zaradila všetky kľúčové ciele navrhované
koalíciou Eurogroup for Animals:
1. Zlepšenie životných podmienok hospodárskych zvierat
2. Redukcia experimentov na zvieratách
3. Ochrana spoločenských zvierat
4. Ochrana a rešpekt k divokej prírode
5. Implementácia a vynútiteľnosť legislatívy
HZDS sa vo svojom volebnom programe zaviazalo podporovať zlepšenie biologickej bezpečnosti
spolu s adekvátnym zaobchádzaním so zvieratami. Koalícia KDS - OKS nemá v programe zmienku
o ochrane zvierat, podľa vyjadrenia hovorkyne však politika strany “vychádza z judeo - kresťanských
koreňov a princípov, medzi ktoré patrí aj slušné a úctivé zaobchádzanie so zvieratami”. Ostatné
strany kandidujúce do EP svoje písomné stanovisko do uzávierky hodnotenia neposlali.
Individuálni kandidáti na poslancov do EP prostredníctvom dotazníka vyjadrili svoj pozitívny postoj k
ochrane zvierat v nasledovnom poradí:
1. Eduard Chmelár, Jana Budáčóvá (Strana zelených)
2. Richard Fekete (Sloboda a Solidarita)
3. Ľubica Trubínová, Hana Fábry, Milan Barlog (Strana zelených)
4. Juraj Mesík, Oľga Pietruchová (Strana zelených), Peter Šťastný (SDKÚ)
5. Boris Zala (SMER-SD)

Zabezpečenie dobrých životných podmienok pre zvieratá patrí medzi uznávané a dôležité princípy
v politike EÚ. Európska únia má jedny z najvyšších štandardov pre welfare zvierat na svete. Mnohé
legislatívne opatrenia sú však nedostatočné alebo zastaralé. Na jeseň 2009 bude Európsky
parlament rozhodovať v druhom čítaní o novelizácii smernice o laboratórnych zvieratách. V krátkom
čase očakávame tiež dôležitú novelizáciu smernice o transporte zvierat. V čase hospodárskej krízy
a narastajúceho tlaku priemyslu na uvoľnenie štandardov ochrany zvierat je dôležitý každý hlas
v prospech zvierat.
Vyzývame preto občanov SR, aby sa zúčastnili volieb do Európskeho parlamentu a aby dali
svoj hlas stranám a kandidátom, ktorí budú prijímať zákony v prospech zvierat.

Hodnotenie kandidátov a strán na základe analýzy volebných programov a výsledkov
dotazníkov je zverejnené aj na našej internetovej stránke http://www.slobodazvierat.sk/Zvieratado-europarlamentu.125.0.html.
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