
ИНИЦИАТИВА „ЗАБРАНА НА ГЛИФОЗАТА“ 

Инициативата Забрана 
на глифозата (пълното 
ѝ наименование е „Забрана 
на използването на глифозат 
и защита на хората и околната 
среда от токсични пестициди“), 
която е регистрирана на 25 
януари 2017 г., има три цели 
– да се забрани използването 
на глифозат, да се реформира 
процедурата за одобрение на 
пестициди и да се определят 
задължителни цели за 
намаляване на употребата 
на пестициди в целия ЕС. 

Основната цел е да се постигне бъдеще без пестициди, без хербициди на основата на глифозат, 
като според организаторите излагането на глифозат е свързано със случаи на ракови заболявания 
при хората, както и с деградация на екосистеми.

Уникалното при тази инициатива е, че организаторите успяват да наберат 328 399 евро от различни 
източници, включително Cаmpact, WeMove.EU и „Грийнпийс“, което ги превръща в най-успешната 
инициатива по отношение на финансирането.

Комисията решава да не въвежда забрана за използването на глифозат, но се ангажира да извърши 
описаните по-долу действия.

Кампания на инициативата „Забрана на глифозата“

Подготовка

След като партньорите в рамките на инициативата работят заедно по петиция до Европейската комисия 
и така успешно привличат внимание към проблема, те решават, че Европейската гражданска инициатива 
е следващата стъпка, естествено продължение на техните цели.
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Източници на финансиране (€)

■ Campact e.V.

■ WeMove.EU

■ Avaaz Foundation

■ Greenpeace

■ BUND e.V.

■ Danmarks Naturfredningsforening

■ SumOfUs

■ GLOBAL 2000

■ Umweltinstitut München e.V.

■ Mouvement Ecologique

■ Corporate Europe Observatory

■ Skiftet

Фактори за успеха

 ą Наличие на милиони европейци, желаещи да подкрепят инициативата още от първия ден.

 ą Не се налага да се създава коалиция, а по-скоро да се мобилизира вече съществуващата.

 ą Стабилна финансова основа.
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В същото време „за такава голяма коалиция е трудно да постигне съгласие как да се проведе инициативата“. 
Част от партньорите се съсредоточават върху връзката между глифозата и раковите заболявания, други 
– върху опазването на биологичното разнообразие, а трети – върху корпоративната власт. Те трябва да 
работят усилено, за да може всички интереси да бъдат взети под внимание и представени в инициативата. 

Те създават кръг за вземане на решения („организационен кръг“) и 10 различни представители 
от основните организации се срещат всяка седмица, за да се занимават с въпроси, свързани 
с разпределението на средства, комуникационната стратегия, регистрацията, проекта на текста 
за инициативата и приложението към него и др.

Координаторът на инициативата съставя първия проект и го изпраща до останалите партньори 
за коментари. След това те се срещат, обсъждат предложенията и ги интегрират в документа, 
който преминава през няколко проекта. Същата е процедурата и за съставянето на приложението.

Събиране на изявления за подкрепа

Организаторите съставят списък на националните организации, които са изявили желание да участват в кам-
панията, и „ги убеждават поотделно да предоставят възможност за събиране на подписи на своите уебсайто-
ве“ чрез вграден формуляр. Те поддържат контактите с тези организации и редовно комуникират с тях.

Организаторите съставят съобщения за медиите на английски език и искат от организациите партньори 
да ги преведат на официалните езици на държавите, в които са установени, като добавят информация 
и координати за връзка с местния организатор.
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■ Austria ■ Belgium ■ Bulgaria ■ Croatia ■ Cyprus ■ Czech Republic ■ Denmark

■ Estonia ■ Finland ■ France ■ Germany ■ Greece ■ Hungary ■ Ireland 

■ Italy ■ Latvia ■ Lithuania ■ Luxembourg ■ Malta ■ Netherlands ■ Poland 

■ Portugal ■ Romania ■ Slovakia ■  Slovenia ■ Spain ■ Sweden ■ United Kingdom

Брой изявления за подкрепа 
(с удебелен шрифт държавите, в които е достигнат прагът)
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Наети са професионални активисти в три държави (Испания, Италия и Франция), в които WeMove.EU – 
организацията, осъществяща цялостната координация на инициативата, разполага с активисти с голям 
опит. Те провеждат кампания и в други страни от ЕС, в които нямат местни активисти. По-конкретно, 
WeMove.EU организира заедно с Campact и GLOBAL2000 един ден за „офлайн събиране на подписи“. 
Като изпращат 5000 комплекта с материали и формуляри до поддръжници в цяла Европа, те успяват да 
съберат около 100 000 подписа за един уикенд.

Що се отнася до събирането на подписи онлайн, те използват OpenECI – софтуер за събиране на 
изявления за подкрепа онлайн, който преди това е използван за редица други инициативи. Освен че 
съдържа формуляра за изявления за подкрепа, той дава възможност директно да се събира информация 
за контакти от поддръжниците. Освен това формулярът може да се вгради на всеки уебсайт.

Въпреки че краят на официалния срок за събиране на изявления е 25 януари 2018 г., организаторите 
успяват да съберат 1 милион подписа за пет месеца и решават да приключат събирането по-рано – на 
2 юли 2017 г. Те се опитват бързо да получат удостоверения за подписите, за да може „инициативата да 
бъде внесена, преди Комисията да вземе решение за продължаване на лиценза за глифозата“.

Проверка и внасяне на инициативата

Въпреки че някои държави приключват проверката по-късно от други, инициативата е внесена на 6 октом-
ври 2017 г. заедно с удостоверения, потвърждаващи валидността на 1 070 865 изявления за подкрепа.

Разглеждане и решение на Комисията

На 23 октомври 2017 г. организаторите се срещат с представители на Комисията – заместник-
председателя Тимерманс, комисар Андрюкайтис и висши служители от различни компетентни служби 
(вижте съобщението за медиите). На 20 ноември организаторите представят своята инициатива на 
публично изслушване в Европейския парламент.

Те избират „хората с най-добри познания“ за срещата с Комисията. Организаторите следват същата 
стратегия, когато се подготвят за публичното изслушване – те се срещат предварително, за да решат 
на какво искат да наблегнат. Много членове на ЕП изразяват „изключителна подкрепа“ за инициативата. 

В съобщението си от 12 декември 2017 г. (вижте съобщението за медиите) Комисията достига до 
следните заключения:

ąą Няма научни или правни основания за забрана на използването на глифозата.

ąą Комисията ще представи законодателно предложение за увеличаване на прозрачността при 
оценяването на пестициди и за подобряване на качеството и независимостта на научните 
изследвания, които са в основата на оценките, извършвани от Европейския орган за безопасност 
на храните (ЕОБХ).

ąą Ще се преразгледа прилагането на Директивата за устойчива употреба на пестициди.

Повече информация за последващите действия, включително пътна карта във връзка с предвиденото 
законодателно предложение, ще намерите на уебсайта на Европейската гражданска инициатива.
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Съвети за бъдещите организатори

ąą Преди да започнете инициатива, изградете онлайн аудитория от стотици 
хиляди хора, на които можете да разчитате при събирането на подписи. 
Времето тече бързо!

ąą Ако не разполагате с голяма аудитория в началото, имайте предвид, 
че трябва да събирате средно около 3000 подписа на ден през целия 
едногодишен срок.

ąą Уверете се, че разполагате с голяма група хора, които са готови да започнат 
да събират подписи веднага щом инициативата бъде регистрирана.

ąą По-голямата част от финансирането идва от силните организации членки, 
които популяризират инициативата. Насърчавайте организациите членки да 
набират средства за работата си по време на кампанията.

ąą Следете внимателно напредъка по отношението на целите за събиране на 
подписи във всяка страна!

Извлечени поуки

„Ако целите на дадена инициатива се ползват с относителна подкрепа от 
Комисията, това може да е подходящ инструмент, но една успешна инициатива 
няма да накара Комисията да направи нещо, което тя не желае или не е 
в състояние да направи.“

Инициативата е успешна в смисъл, че събира 1 милион подписа, организаторите 
се срещат с представители на Комисията, изслушани са публично в Европейския 
парламент и получават от Комисията отговор, включващ няколко последващи 
действия. Организаторите обаче са на мнение, че инициативата е неуспешна, 
защото не е постигнала целите си.

Информацията за тази успешна инициатива се основава на проведено на 22 февруари 2018 г. интервю с г-н David Schwartz, 
централен координатор от WeMove.EU.

Предоставената информация е независима и не може да се смята за становище на Европейската комисия, на друга институция на ЕС или на 
национална институция. Комисията не носи отговорност за използването на тази информация.
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