
INICIATYVA „UŽDRAUSTI GLIFOSATĄ“ 

Iniciatyvos „Uždrausti glifosatą“ 
(visas pavadinimas „Uždrausti 
glifosatą ir apsaugoti žmones ir 
aplinką nuo toksiškų pesticidų“), 
kuri užregistruota 2017 m. sausio 
25 d., tikslai buvo trys: uždrausti 
glifosatą, pertvarkyti pesticidų 
patvirtinimo procedūrą ir nustatyti 
ES masto privalomus pesticidų 
naudojimo mažinimo tikslus. 

Organizatorių teigimu, pagrindinis 
jos tikslas buvo užtikrinti ateitį be 
pesticidų, kai nebūtų naudojami 
glifosato herbicidai: jo veikiami 
galime susirgti vėžiu ir dėl jo nau-
dojimo blogėja ekosistemų kokybė.

Organizatoriams iš įvairių šaltinių – „Campact“, „WeMove.EU“, „Greenpeace“ ir kitų – pavyko surinkti net 328 
399 eurus, todėl finansavimo požiūriu tai iki šiol sėkmingiausia iniciatyva.

Komisija nusprendė neuždrausti glifosato, bet įsipareigojo imtis toliau aprašytų veiksmų.

Kampanija „Uždrausti glifosatą“

Pasirengimas

Iniciatyvos partneriai drauge rengė peticiją Europos Komisijai, kuria sėkmingai skleista informacija apie 
glifosatą, todėl jie nusprendė, kad „Europos piliečių iniciatyva yra kitas žingsnis“, kurį natūralu žengti siekiant 
savo tikslų.

Tačiau „tokiai plačiai koalicijai buvo sunku sutarti, kaip iniciatyva turėtų būti parengta“. Kai kurie partneriai 
pabrėžė glifosato ir vėžio ryšį, kiti – biologinės įvairovės apsaugą, dar kiti – korporacijų įtaką. Teko įdėti 
nemažai pastangų pasirūpinant, kad rengiant iniciatyvą būtų atsižvelgta į visus interesus.  
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Finansavimo šaltiniai (€)

■ 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

Sėkmės veiksniai

 ą Milijonai europiečių, norinčių pasirašyti nuo pat pirmos dienos.

 ą Nereikėjo sukurti koalicijos, tik mobilizuoti jau esamą.

 ą Nuolatinė finansavimo bazė.
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002?lg=lt


Jie įsteigė sprendimų priėmimo grupę (organizacinę grupę) ir dešimt pagrindinių organizacijų atstovų kiekvieną 
savaitę susitikdavo spręsti tokių klausimų kaip lėšų skyrimas, komunikacijos strategija, registracija, iniciatyvos 
ir jos priedo projektas ir kt.

Iniciatyvos koordinatorius parengė pirmą projektą ir perdavė jį kitiems partneriams, kad jie pateiktų pastabų. 
Susitikę jie aptarė pasiūlymus ir įtraukė juos į dokumentą. Tokiu būdu jį tobulinant buvo parengtos kelios 
projekto versijos. Lygiai taip pat buvo rengiamas ir priedas.

Parašų rinkimas

Organizatoriai sudarė nacionalinių organizacijų, norinčių prisidėti prie kampanijos, sąrašą ir „įtikino jas sudaryti 
galimybes rinkti parašus jų svetainėse“ naudojant jose pateikiamą formą. Jie nuolat palaikė ryšius. 

Organizatoriai rengė pranešimus spaudai anglų kalba ir prašė organizacijų partnerių išversti juos į šalių, 
kuriose jos veikia, oficialiąsias kalbas, nurodant vietos organizatoriaus informaciją ir kontaktinius duomenis.

Trijose šalyse (Ispanijoje, Italijoje ir Prancūzijoje), kuriose veikė visą iniciatyvą koordinuojančios organizacijos 
„WeMove.EU“ patyrusių aktyvistų, buvo įdarbinta profesionalių nacionalinių kampanijos organizatorių. Jie 
ėmėsi veiksmų ir tose ES šalyse, kuriose nebuvo su šia kampanija dirbančių organizatorių. „WeMove.EU“ kartu 
su „Campact“ ir „GLOBAL2000“ surengė „parašų rinkimo ne internetu“ dieną. Išsiuntę 5000 parašų rinkimo 
rinkinių rėmėjams visoje Europoje, jie per vieną savaitgalį surinko apie 100 000 parašų.
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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

Pritarimo pareiškimų skaičius 
(šalis, kuriose riba buvo pasiekta, pažymėti paryškintu šriftu)
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Pritarimo pareiškimus internetu jie rinko naudodamiesi pritarimo pareiškimų rinkimo internetu programine 
įranga OpenECI, kuria prieš tai jau buvo naudojęsi ne vienos kitos iniciatyvos organizatoriai. Ja naudojantis ne 
tik suteikiama pasirašymo forma, bet ir galima tiesiogiai gauti rėmėjų kontaktinę informaciją. Parašų rinkimo 
formą galima naudoti bet kurioje svetainėje.

Nors oficialus pritarimo pareiškimų rinkimo laikotarpis turėjo baigtis 2018 m. sausio 25 d., organizatoriai 
1 mln. parašų surinko per penkis mėnesius ir nusprendė baigti juos rinkti anksčiau – 2017 m. liepos 2 d. Jie 
siekė, kad jų parašai būtų patvirtinti kuo greičiau, kad „iniciatyvą būtų galima pateikti prieš Komisijai priimant 
sprendimą dėl glifosato licencijos galiojimo pratęsimo“.

Tikrinimas ir pateikimas

Nors vienose šalyse tikrinimas buvo baigtas vėliau negu kitose, iniciatyva su sertifikatais, patvirtinančiais 
1 070 865 pritarimo pareiškimų galiojimą, buvo pateikta 2017 m. spalio 6 d.

Nagrinėjimas ir Komisijos sprendimas

2017 m. spalio 23 d. organizatoriai susitiko su Komisijos atstovais – Komisijos pirmininko pirmuoju pavaduotoju F. 
Timmermansu, Komisijos nariu V. Andriukaičiu ir vyresniaisiais pareigūnais iš įvairių susijusių tarnybų (žr. pranešimą 
spaudai.) Lapkričio 20 d. organizatoriai iniciatyvą pristatė per viešąjį klausymą Europos Parlamente. 

Susitikimui su Komisija jie pasirinko „kompetentingiausius asmenis“. Jie laikėsi tokios pačios strategijos 
ir rengdamiesi viešajam klausymui. Susitikę prieš jį jie nusprendė, kuriuos klausimus norėtų pabrėžti. 
Daug Europos Parlamento narių juos „labai palaikė“. 

2017 m. gruodžio 12 d. komunikate (žr. pranešimą spaudai) Komisija priėjo tokių išvadų:

ąą Mokslinių arba teisinių priežasčių, kurios pagrįstų glifosato uždraudimą, nėra;

ąą Komisija pateiks teisinį pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kad būtų didinamas pesticidų 
vertinimo skaidrumas ir mokslinių tyrimų kokybė bei nepriklausomumas (jais grindžiami Europos maisto 
saugos tarnybos (EFSA) atliekami vertinimai);

ąą Bus peržiūrėtas Tausaus naudojimo direktyvos įgyvendinimas.

Daugiau informacijos apie tolesnius veiksmus, įskaitant veiksmų gaires, susijusias su numatomu teisėkūros 
procedūra priimamo akto pasiūlymu, pateikiama Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainėje.
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Patarimai būsimų iniciatyvų organizatoriams

ąą Prieš pradėdami iniciatyvą, internete suburkite šimtus tūkstančių žmonių, kuriais 
nedvejodami galite pasitikėti ir kurie rinks parašus. Laikas bėga greitai!

ąą Daugybės žmonių, kuriais galite pasitikėti, pradžioje nėra? Nepamirškite, kad turite 
surinkti apie 3000 naujų parašų per dieną visą vienų metų rinkimo laikotarpį.

ąą Pasirūpinkite, kad turėtumėte labai didelę grupę žmonių, pasirengusių pradėti rinkti 
pritarimo pareiškimus, kai tik iniciatyva bus užregistruota.

ąą Didžioji dalis lėšų šiai iniciatyvai gauta iš stiprių organizacijų narių, kurios 
reklamavo iniciatyvą. Paraginkite organizacijas nares rinkti lėšas, kurios padėtų 
joms dirbti kampanijos metu.

ąą Atidžiai stebėkite pažangą siekiant parašų surinkimo tikslų kiekvienoje šalyje!

Įgyta patirtis

„Jei Komisija pakankamai remia iniciatyvos tikslus, Europos piliečių iniciatyva gali 
būti tinkama priemonė, bet sėkminga iniciatyva neprivers Komisijos imtis to, ko ji 
nenori arba negali daryti“.

Viena vertus, iniciatyva buvo sėkminga, nes surinktas 1 mln. parašų, organizatoriai 
susitiko su Komisijos atstovais, dalyvavo viešajame klausyme Europos Parlamente 
ir gavo Komisijos atsakymą, kuriame nurodyti keli tolesni veiksmai.  Tačiau, 
organizatorių nuomone, iniciatyva nebuvo sėkminga, nes nepasiekti jos tikslai.

Ši „sėkmės istorija“ pagrįsta 2018 m. vasario 22 d. pokalbiu su pagrindiniu iniciatyvos koordinatoriumi organizacijoje „WeMove.EU“ Davidu Schwartzu.
Pateikta informacija yra nepriklausoma nuomonė ir negali būti laikoma Europos Komisijos arba kurios nors kitos ES ar nacionalinės institucijos nuomone. 

Už pateiktos informacijos naudojimą Komisija neatsako.
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