
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΦΟΣΑΤΗΣ» 

Η πρωτοβουλία Απαγόρευση της 
γλυφοσάτης (πλήρης ονομασία: 
«Απαγόρευση της γλυφοσάτης 
και προστασία των πολιτών 
και του περιβάλλοντος από τα 
τοξικά φυτοφάρμακα»), η οποία 
καταχωρίστηκε στις 25 Ιανουαρίου 
2017, είχε τρεις στόχους: την 
απαγόρευση της γλυφοσάτης, τη 
μεταρρύθμιση της διαδικασίας 
έγκρισης φυτοφαρμάκων και 
τον καθορισμό υποχρεωτικών 
στόχων για τη μείωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Κύριος στόχος της ήταν η επίτευξη 
ενός μέλλοντος χωρίς φυτοφάρμακα 
και ζιζανιοκτόνα που περιέχουν γλυφοσάτη, καθώς, σύμφωνα με τους διοργανωτές, η έκθεση σε αυτά συνδέεται 
με τον καρκίνο στον άνθρωπο και με την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων.

Οι διοργανωτές μπόρεσαν, κατά μοναδικό τρόπο, να συγκεντρώσουν 328.399 ευρώ από διάφορες πηγές, μεταξύ 
άλλων, από τις οργανώσεις Campact, WeMove.EU και Greenpeace, με αποτέλεσμα η  πρωτοβουλία αυτή να είναι 
η πλέον επιτυχημένη από την άποψη της χρηματοδότησης.

Η Επιτροπή αποφάσισε να μην απαγορεύσει τη γλυφοσάτη αλλά δεσμεύτηκε να προβεί σε ορισμένες ενέργειες 
που περιγράφονται στη συνέχεια.

Η εκστρατεία «Απαγόρευση της γλυφοσάτης»

Προετοιμασία

Καθώς οι εταίροι της πρωτοβουλίας είχαν ήδη συνεργαστεί κατά την υποβολή αναφοράς προς την  Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η οποία συνέβαλε με επιτυχία στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, θεώρησαν ότι μια «ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία πολιτών ήταν το επόμενο βήμα», η φυσική συνέχεια των στόχων τους.
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Πηγές χρηματοδότησης (€)

■ 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

Παράγοντες επιτυχίας

 ą Εκατομμύρια  Ευρωπαίοι πρόθυμοι να υπογράψουν από την πρώτη ημέρα.

 ą Δεν υπήρξε ανάγκη δημιουργίας νέου συνασπισμού, χρειάστηκε απλώς κινητοποίηση του υφιστάμενου

 ą Συνεκτική βάση χρηματοδότησης
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Ωστόσο, «ήταν δύσκολο για έναν τόσο μεγάλο συνασπισμό να συμφωνήσει σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να 
σχεδιαστεί η πρωτοβουλία». Μερικοί εταίροι επικεντρώθηκαν  στη σύνδεση  της γλυφοσάτης με τον καρκίνο, άλλοι στην 
προστασία της βιοποικιλότητας και άλλοι ακόμη στην  ισχύ των επιχειρήσεων. Έπρεπε να καταβάλουν κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για να διασφαλίσουν τη συνεκτίμηση όλων των ενδιαφερόντων και την εκπροσώπησή τους στην πρωτοβουλία. 

Δημιούργησαν ένα κύκλο λήψης αποφάσεων (τον «κύκλο οργάνωσης»). Επίσης 10 διαφορετικοί εκπρόσωποι των 
κύριων οργανώσεων συνεδρίαζαν κάθε εβδομάδα για να εξετάσουν διάφορα θέματα, όπως η κατανομή των κονδυλίων, 
η στρατηγική επικοινωνίας, η καταχώριση, η κατάρτιση του σχεδίου της πρωτοβουλίας και του παραρτήματός της, κ.λπ.

Ο συντονιστής της πρωτοβουλίας συνέταξε το αρχικό σχέδιο και το διαβίβασε στους λοιπούς εταίρους για την 
υποβολή παρατηρήσεων. Στη συνέχεια, οι εταίροι συναντήθηκαν και εξέτασαν τις διάφορες παρατηρήσεις, τις οποίες 
ενσωμάτωσαν προοδευτικά στο τελικό σχέδιο της πρωτοβουλίας. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για το παράρτημα.

Συγκέντρωση υπογραφών

Οι διοργανωτές κατάρτισαν κατάλογο των εθνικών οργανώσεων που ήταν πρόθυμες να συμμετάσχουν στην 
εκστρατεία και «τις έπεισαν να επιτρέψουν τη συγκέντρωση υπογραφών στους ιστότοπούς τους» μέσω του 
ενσωματωμένου εντύπου. Επίσης, διατήρησαν τακτική επαφή με αυτές τις οργανώσεις.

Οι διοργανωτές συνέταξαν δελτία Τύπου στα αγγλικά και ζήτησαν από τις οργανώσεις-εταίρους να τα 
μεταφράσουν σε όλες τις επίσημες γλώσσες των χωρών στις οποίες ήταν εγκατεστημένες, καθώς και να 
παράσχουν πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών διοργανωτών.

Επαγγελματίες εθνικοί διοργανωτές εκστρατειών προσλήφθηκαν σε τρεις χώρες (Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία) όπου 
η WeMove.EU, γενική συντονιστική οργάνωση της πρωτοβουλίας, διέθετε έμπειρους διοργανωτές. Οι διοργανωτές 
αυτοί ανέλαβαν επίσης δράση σε άλλες χώρες της ΕΕ οι οποίες δεν διέθεταν ειδικούς διοργανωτές εκστρατειών. 
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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

Αριθμός δηλώσεων στήριξης 
(σε χώρες με έντονη γραφή, όπου το όριο έχει επιτευχθεί)
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Συγκεκριμένα, η WeMove.EU διοργάνωσε από κοινού με την Campact και την GLOBAL2000,  ημερίδα 
«συγκέντρωσης υπογραφών εκτός διαδικτύου». Αποστέλλοντας 5.000 πακέτα συγκέντρωσης υπογραφών σε 
υποστηρικτές σε όλη την Ευρώπη, συγκέντρωσαν σχεδόν 100.000 υπογραφές σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο.

Όσον αφορά την επιγραμμική συγκέντρωση, χρησιμοποίησαν το λογισμικό επιγραμμικής συγκέντρωσης OpenECI, 
το οποίο είχε στο παρελθόν χρησιμοποιηθεί σε άλλες πρωτοβουλίες. Εκτός από την παροχή του εντύπου 
υπογραφής, το λογισμικό αυτό  δίνει τη δυνατότητα για απευθείας συγκέντρωση των στοιχείων επικοινωνίας των 
υποστηρικτών. Το έντυπο συγκέντρωσης πληροφοριών μπορεί επίσης να ενσωματωθεί σε οποιονδήποτε ιστότοπο.

Παρόλο που η επίσημη περίοδος συγκέντρωσης έληγε στις 25 Ιανουαρίου 2018, οι διοργανωτές μπόρεσαν 
να συγκεντρώσουν 1 εκατομμύριο υπογραφές μέσα σε πέντε μήνες και αποφάσισαν να περατώσουν τη 
συγκέντρωση νωρίτερα, στις  2 Ιουλίου 2017. Επίσης, επιθυμούσαν την ταχεία πιστοποίηση των υπογραφών, 
ώστε «η πρωτοβουλία να μπορέσει να υποβληθεί προτού η Επιτροπή λάβει απόφαση σχετικά με τη συνέχιση της 
άδειας κυκλοφορίας της γλυφοσάτης».

Έλεγχος και υποβολή

Αν και ορισμένες χώρες ολοκλήρωσαν τη διαδικασία επαλήθευσης αργότερα απ’ ό, τι άλλες, η πρωτοβουλία 
υποβλήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2017 μαζί με πιστοποιητικά για την επιβεβαίωση της εγκυρότητας 
1.070.865 δηλώσεων υποστήριξης.

Εξέταση και απόφαση της Επιτροπής

Οι διοργανωτές συναντήθηκαν με την Επιτροπή – τον πρώτο αντιπρόεδρο κ. Τίμερμανς, τον επίτροπο κ. 
Αντρουκάιτις και ανώτερους υπαλλήλους από διάφορες σχετικές υπηρεσίες – στις 23 Οκτωβρίου 2017 
(βλέπε δελτίο Τύπου).  Στις 20 Νοεμβρίου, οι διοργανωτές παρουσίασαν την πρωτοβουλία τους σε δημόσια 
ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Για τη συνάντηση με την Επιτροπή επέλεξαν «τα άτομα με τις περισσότερες γνώσεις». Κατά την προετοιμασία της 
δημόσιας ακρόασης ακολούθησαν την ίδια στρατηγική, συνεδριάζοντας προηγουμένως για να αποφασίσουν ποια 
σημεία ήθελαν να τονίσουν. Πολλοί ευρωβουλευτές «υποστήριξαν σε μεγάλο βαθμό την πρωτοβουλία». 

Στην ανακοίνωσή της στις 12 Δεκεμβρίου 2017 (βλέπε δελτίου Τύπου), η Επιτροπή κατέληξε στα εξής 
συμπεράσματα:

ąą Δεν υπάρχουν επιστημονικοί ή νομικοί λόγοι που να δικαιολογούν την απαγόρευση της γλυφοσάτης.

ąą Η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για να αυξήσει τη διαφάνεια στην αξιολόγηση των 
φυτοφαρμάκων και να ενισχύσει την ποιότητα και την ανεξαρτησία των επιστημονικών μελετών που 
αποτελούν τη βάση των αξιολογήσεων τις οποίες διενεργεί η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων (ΕΑΑΤ).

ąą Θα επανεξεταστεί η εφαρμογή της οδηγίας για τη βιώσιμη χρήση.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συνέχεια που δόθηκε, συμπεριλαμβανομένου χάρτη πορείας σχετικά με την 
προβλεπόμενη νομοθετική πρόταση, διατίθενται στον ιστότοπο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών.
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Ιδέες και συμβουλές για μελλοντικούς διοργανωτές

ąą Προτού ξεκινήσετε μια πρωτοβουλία, δημιουργήστε ένα διαδικτυακό κοινό 
εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων στα οποία θα μπορείτε να βασιστείτε για να 
συγκεντρώσετε υπογραφές. Ο χρόνος περνά γρήγορα!

ąą Χωρίς ένα ευρύ κοινό στο οποίο να μπορείτε να βασιστείτε από την αρχή, έχετε 
υπόψη  ότι θα πρέπει να συγκεντρώνετε περίπου 3.000 νέες υπογραφές κάθε 
ημέρα καθ΄όλη τη διάρκεια της ετήσιας περιόδου συγκέντρωσης

ąą Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε μια πολύ μεγάλη ομάδα ατόμων που είναι έτοιμα να 
ξεκινήσουν τη συγκέντρωση αμέσως μετά την καταχώριση της πρωτοβουλίας.

ąą Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων προέρχεται από ισχυρές οργανώσεις μέλη 
που προωθούν την πρωτοβουλία. Πρέπει να ενθαρρύνετε τις οργανώσεις μέλη 
να συγκεντρώνουν χρήματα για να υποστηρίξουν το έργο τους κατά τη διάρκεια 
της εκστρατείας.

ąą Πρέπει να παρακολουθείτε στενά την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη του στόχου 
συγκέντρωσης υπογραφών σε κάθε χώρα!

Διδάγματα που αντλήθηκαν

«Εάν η Επιτροπή είναι σχετικά ευνοϊκή προς τους στόχους μιας πρωτοβουλίας, η 
πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο. Ωστόσο, μια 
επιτυχημένη πρωτοβουλία δεν μπορεί να υποχρεώσει την Επιτροπή να κάνει κάτι που 
δεν επιθυμεί ή δεν είναι σε θέση να κάνει».

Η πρωτοβουλία στέφθηκε από επιτυχία καθώς συγκέντρωσε 1 εκατομμύριο υπογραφές 
και  οι διοργανωτές συναντήθηκαν με την Επιτροπή, συμμετείχαν σε δημόσια 
ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έλαβαν την απάντηση της Επιτροπής που 
περιελάμβανε πολλές επακόλουθες ενέργειες. Ωστόσο, οι διοργανωτές δεν θεωρούν 
ότι πέτυχε η πρωτοβουλία, δεδομένου ότι δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι της.

Αυτή η «επιτυχημένη ιστορία » βασίζεται σε συνέντευξη του κ. David Schwartz, κεντρικού συντονιστή από την οργάνωση WeMove.EU.
Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι αντικειμενικές και δεν πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή οποιουδήποτε άλλου 

ενωσιακού ή εθνικού θεσμικού οργάνου. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει αυτή η σελίδα.
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