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1
«Τέλος στα Κλουβιά»

Η πρωτοβουλία «Τέλος στα Κλουβιά» («End the Cage Age») καταχωρίστηκε 
επίσημα στις 11 Σεπτεμβρίου 2018. Η πρωτοβουλία καλούσε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει την απαγόρευση των κλωβών στην 
κτηνοτροφία σε ολόκληρη την ΕΕ. Στην ΕΕ, πάνω από 300 εκατομμύρια 
ζώα εκτρέφονται σε κλουβιά για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους. 
Τα κλουβιά  είναι βάναυσα και περιττά, καθώς υφίστανται συστήματα 
εκτροφής χωρίς κλουβιά, τα οποία και είναι εμπορικά βιώσιμα. 

Η πρωτοβουλία καλούσε την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για την 
απαγόρευση της χρήσης:

• κλωβών για όρνιθες ωοπαραγωγής, κουνέλια, πουλάδες, 
κρεατοπαραγωγικές όρνιθες αναπαραγωγής, ωοπαραγωγούς 
όρνιθες αναπαραγωγής, ορτύκια, πάπιες και χήνες·

• κλωβών τοκετού για χοιρομητέρες·

• χώρων σταβλισμού χοιρομητέρων, όπου αυτοί δεν έχουν ήδη 
απαγορευθεί·

• ατομικών κελιών εκτροφής μοσχαριών, όπου αυτά δεν έχουν 
ήδη απαγορευθεί.

Η πρωτοβουλία «Τέλος στα Κλουβιά» κατάφερε να συγκεντρώσει 
σχεδόν 1,4 εκατομμύρια επαληθευμένες υπογραφές, 
επιτυγχάνοντας το ελάχιστο απαιτούμενο όριο σε 18 κράτη 
μέλη. Έτσι, η πρωτοβουλία «Τέλος στα Κλουβιά»  έγινε η 
6η που πέτυχε να συγκεντρώσει —και να υπερβεί— τον 
απαιτούμενο αριθμό του ενός εκατομμυρίου υπογραφών. 

Μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας στις 2 Οκτωβρίου 
2020, οι διοργανωτές είχαν επίσημη συνάντηση με 
την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τις Αξίες και τη Διαφάνεια, Věra Jourová, και την 
Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 
Στέλλα Κυριακίδου, αργότερα δε παρουσίασαν την 
πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια δημόσιας ακρόασης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (15 Απριλίου 2021). 
Σε σύνοδο ολομέλειας στις 10 Ιουνίου 2021, τα μέλη 
του Ευρωκοινοβουλίου υποστήριξαν την έκκληση των 
πολιτών της ΕΕ για σταδιακή κατάργηση της εκτροφής 
ζώων σε κλουβιά, ενέκριναν δε σχετικό ψήφισμα με 558 
ψήφους υπέρ, 37 ψήφους κατά και 85 αποχές. 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_el
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0296_EL.pdf
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Στις 30 Ιουνίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωσή 
της σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή. Προσδιόρισε τις προτεινόμενες 
δράσεις, και συγκεκριμένα: την υποβολή, έως το τέλος του 2023, 
νομοθετικής πρότασης για τη σταδιακή κατάργηση και, εντέλει, την 
απαγόρευση της χρήσης συστημάτων κλωβών για όλα τα ζώα που 
αναφέρονται στην πρωτοβουλία. Η Επιτροπή θα επιδιώξει επίσης ειδικά 
μέτρα στήριξης σε βασικούς συναφείς τομείς πολιτικής, όπως το εμπόριο, 
η έρευνα και η καινοτομία. Δεδομένου ότι η κατάργηση της χρήσης 
κλωβών θα απαιτήσει αλλαγές στα υφιστάμενα συστήματα εκτροφής, η 
Επιτροπή θα εξετάσει και τις κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των μέτρων που πρέπει να ληφθούν και τα οφέλη για 
την καλή διαβίωση των ζώων σε μια εκτίμηση επιπτώσεων που θα 
ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2022. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει 
κατά πόσον είναι εφικτή η έναρξη ισχύος της προτεινόμενης νομοθεσίας 
από το 2027.

Παράγοντες επιτυχίας 
• Προβολή της ανάγκης για αλλαγή. Οι πολίτες κατανοούν ότι η εκτροφή σε 

κλουβιά δεν συμβαδίζει με τον 21ο αιώνα·
• Διατύπωση σαφούς αιτήματος. Η πρωτοβουλία επικεντρώθηκε στα 

κλουβιά, διότι προκαλούν τεράστιο πόνο στα ζώα και επηρεάζουν αρνητικά 
την καλή διαβίωσή τους. Η εκστρατεία «Τέλος στα Κλουβιά» επικεντρώθηκε 
σε ένα και μόνο αίτημα για διάφορα είδη εκτρεφόμενων ζώων·

• Στενή συνεργασία με άλλους φορείς για την υποστήριξη του αιτήματος. Η 
επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής κατέστη δυνατή χάρη στις επαφές με 170 
και πλέον οργανώσεις από ολόκληρη την Ευρώπη. Μέσω της ανταλλαγής 
γνώσεων, εμπειριών και πόρων η πρωτοβουλία ισχυροποιήθηκε. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3297
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2
Εκστρατεία «Τέλος στα 
Κλουβιά»

Προετοιμασία 

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας «Τέλος στα Κλουβιά» διαθέτουν 
σημαντική εμπειρία στην προώθηση της καλής μεταχείρισης των 
ζώων και στην επισήμανση των προβλημάτων από την εντατική 
κτηνοτροφία. Λίγο μετά την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού για την 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, καταχώρισαν πρωτοβουλία ζητώντας 
την έκδοση οδηγίας της ΕΕ για την καλή διαβίωση των αγελάδων 
γαλακτοπαραγωγής. Ωστόσο, οι διοργανωτές απέσυραν την πρωτοβουλία 
αυτή αμέσως μετά την καταχώριση λόγω καθυστερήσεων στην 
παράδοση του λογισμικού που θα χρησιμοποιούνταν για τη συγκέντρωση 
υπογραφών. Αυτή η πρώτη εμπειρία από τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής 
Πρωτοβουλίας Πολιτών εξοικείωσε την ομάδα με το μέσο και την 
ευαισθητοποίησε περισσότερο για τις δυνατότητές του. Γνωρίζοντας ότι το 
κίνημα προστασίας των ζώων είναι ευρέως διαδεδομένο σε ολόκληρη την 
ΕΕ και ότι όλο και περισσότεροι πολίτες επιθυμούν να δουν να βελτιώνεται 
σημαντικά η μεταχείριση των εκτρεφόμενων ζώων, οι διοργανωτές 
συνειδητοποίησαν ότι χρειαζόταν να μεγιστοποιήσουν τη στήριξη και να 
αυξήσουν τις πιθανότητες νομοθετικής μεταρρύθμισης. Έτσι, η Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών αναδείχθηκε ως το κατάλληλο εργαλείο για την 
επίτευξη αυτού του στόχου. 

Ο προσεκτικός σχεδιασμός ήταν εξαιρετικά σημαντικός και η σύνταξη της 
πρότασης πρωτοβουλίας ήταν επίπονη. Οι προετοιμασίες ξεκίνησαν ένα 
έτος νωρίτερα, με τον καθορισμό του νομικού αιτήματος της εκστρατείας 
και τον προγραμματισμό της εκστρατείας και των εργαλείων επικοινωνίας.  
Παράλληλα, οι διοργανωτές άρχισαν να εντοπίζουν εταίρους για την 
υποστήριξη της εκστρατείας και, τελικά, στρατολόγησαν 170 και πλέον 
οργανώσεις από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεργάστηκαν 
επίσης με τη Διακομματική Ομάδα «Προστασία των Ζώων» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνέβαλαν στη σύσταση υποομάδας 
βουλευτών του ΕΚ που ασχολείται ειδικά με τον τερματισμό της 
χρήσης κλωβών στην κτηνοτροφία. 

Οι διοργανωτές ήθελαν επίσης να διασφαλίσουν την πρόσβασή 
τους σε επαρκή χρηματοδότηση, εφικτά εφεδρικά σχέδια 
και ικανότητα να προχωρήσουν. Ήταν επίσης σημαντικό να 
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διερευνηθεί και να εξεταστεί τι μήνυμα ήθελε να περάσει η εκστρατεία 
αυτή στους Ευρωπαίους πολίτες και στην Επιτροπή σχετικά με το μέλλον 
της κτηνοτροφίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι διοργανωτές 
απευθύνθηκαν στους πολίτες ώστε να συζητήσουν τις ιδέες τους για την 
πρωτοβουλία: «Διαμορφώσαμε μαζί τους τις ιδέες μας. Μπορεί να το 
ξεκινήσαμε εμείς, μάθαμε όμως και πολλά από αυτούς.» Κατόπιν ωρίμου 
σκέψεως, επιλέχθηκε το κλουβί, ένα από τα βασικότερα σύμβολα της 
εντατικής κτηνοτροφίας, ως κεντρική ιδέα της πρωτοβουλίας. Το μήνυμα 
της πρωτοβουλίας στο σύνολό του είχε τις ρίζες του στην υφιστάμενη 
πραγματικότητα, αλλά ήταν σημαντικό ότι ήταν εστιασμένο στο μέλλον, ότι 
παρουσίαζε απτές εναλλακτικές λύσεις και ότι είχε θετικά στοιχεία. 

Η χάραξη αποτελεσματικής επικοινωνιακής στρατηγικής ήταν ζωτικής 
σημασίας για τους διοργανωτές. Ήταν σημαντικό να καθοριστούν και 
να γίνουν κατανοητά τα διάφορα είδη κοινού-στόχου, είτε πρόκειται 
για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, είτε για το ευρύ κοινό ή τα μέσα 
ενημέρωσης. Το ύφος του μηνύματος της εκστρατείας προσαρμόστηκε 
ώστε να «μιλά τη γλώσσα» του συγκεκριμένου κοινού που προοριζόταν να 
προσεγγίσει ανά πάσα στιγμή.

Η δημιουργία διαδικτυακής παρουσίας αποτέλεσε επίσης σημαντικό μέρος 
της επικοινωνιακής στρατηγικής της εκστρατείας «Τέλος στα Κλουβιά». 
Οι διοργανωτές δημιούργησαν έναν ιστότοπο για τους ίδιους, αλλά και 
για διάφορους εταίρους. Επιπλέον, ήταν σημαντικό να δημιουργηθεί 
υλικό προς διάδοση στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
για την προώθηση της πρωτοβουλίας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι 
πληρωμένες εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν χρήσιμες, 
αλλά όχι αποφασιστικός παράγοντας για την επιτυχία της εκστρατείας.  
Εκτός από τη σημαντική διαδικτυακή εστίαση, η εκστρατεία βασίστηκε 
επίσης σε φέιγ-βολάν τα οποία διένειμε ευρέως και σε διάφορες γλώσσες 
(Περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο: «Τέλος στα 
Κλουβιά», όπου η διοργανώτρια, Όλγα Κήκου, μοιράζεται την εμπειρία της 
από τη διαδικτυακή εκστρατεία). 

Κατά τη χάραξη στρατηγικής για τη διαχείριση της εκστρατείας, οι 
διοργανωτές καθόρισαν ορόσημα και σαφείς αριθμούς-στόχους για 
τις υπογραφές σε κάθε κράτος μέλος. Κατήρτισαν επίσης λεπτομερές 
χρονοδιάγραμμα στο οποίο περιγράφονταν τα καθήκοντά τους για κάθε 
μήνα της εκστρατείας και για την περίοδο μετά τη συγκέντρωση υπογραφών.

Κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία της εκστρατείας ήταν το γεγονός ότι 
όλες οι προετοιμασίες και ο προγραμματισμός ολοκληρώθηκαν πριν από 
την καταχώριση της πρωτοβουλίας (επισημαίνεται ότι σήμερα, σύμφωνα 
με τους νέους κανόνες που διέπουν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, 
οι διοργανωτές διαθέτουν έως και έξι μήνες μεταξύ της καταχώρισης και 
της έναρξης της 12μηνης περιόδου συγκέντρωσης υπογραφών. Όταν 
δρομολογήθηκε η πρωτοβουλία «Τέλος στα Κλουβιά», δεν ίσχυε αυτό).

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/index.php/learn/webinar/webinar-campaigning-online-your-european-citizens-initiative-2020_el
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Εφαρμογή

Κατά την εκστρατεία «Τέλος στα Κλουβιά», συχνά εκτυλίσσονταν 
δράσεις σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα. Οι διοργανωτές έδωσαν στη 
δημοσιότητα ρεπορτάζ από αγροκτήματα που χρησιμοποιούν κλουβιά 
για να ευαισθητοποιήσουν πιο πολύ το κοινό σχετικά με το θέμα και 
να δείξουν την πραγματικότητα των συνθηκών υπό τις οποίες ζουν 
πολλά εκτρεφόμενα ζώα. Ταυτόχρονα, συνεργάστηκαν με φορείς 
λήψης αποφάσεων από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και με 
διάφορους φορείς, όπως επιστήμονες, επιχειρήσεις και οργανώσεις 
που διοργανώνουν εκστρατείες για το περιβάλλον, την υγεία και τη 
γεωργία. Συνεργάστηκαν επίσης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
προσπάθησαν να διατηρούν σταθερό αριθμό δηλώσεων υποστήριξης 
κάθε μήνα, εκπονώντας παράλληλα δημιουργικά εφεδρικά σχέδια που θα 
χρησιμοποιούνταν σε περίπτωση μείωσης του ρυθμού της στήριξης.

Ο ρόλος των οργανώσεων-εταίρων ήταν επίσης σημαντικός. Σύμφωνα με 
τους διοργανωτές, αυτό έκανε τους εταίρους να αισθάνονται αφοσιωμένοι 
στον σκοπό και να γνωστοποιούν ότι η πρωτοβουλία ήταν και δικό τους 
σχέδιο όχι μόνο των διοργανωτών. Οι διοργανωτές υποστήριξαν το 
δίκτυο με τη δημιουργία και την ανταλλαγή υλικού που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες και ικανότητές 
τους. Οι διοργανωτές χρησιμοποίησαν ενημερωτικά δελτία και τακτικές 
ενημερώσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και εικονικές κλήσεις για 
να παραμείνουν σε επαφή με το δίκτυο και να έχουν σταθερή και συνεχή 
επικοινωνία με τους εταίρους τους. Επιπλέον, πολλοί εταίροι οργάνωσαν 
δικές τους εκδηλώσεις και διαδραμάτισαν εξέχοντα και ενεργό ρόλο στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στοχεύοντας στα δικά τους δίκτυα, με  τοπική 
προσαρμογή και μετάφραση ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού.

Από την αρχή, η εκστρατεία «Τέλος στα Κλουβιά» αποφάσισε να 
συγκεντρώσει υπογραφές από όλες τις χώρες της ΕΕ, αντί να 
επικεντρωθεί σε λίγες μόνο χώρες. Οι διοργανωτές κατάφεραν να 
συγκεντρώσουν πολλές υπογραφές σε χώρες όπου είχαν γραφεία ή 
εκπροσώπους, καθώς και σε χώρες όπου οι εταίροι του δικτύου είχαν 
ισχυρή παρουσία. Οι εκδηλώσεις προβολής διαδραμάτισαν σημαντικό 
ρόλο στα πρώτα στάδια της εκστρατείας. Οι εκδηλώσεις αυτές 
διοργανώθηκαν σε εθνικό επίπεδο σε διάφορα κράτη μέλη σε συνεργασία 
με τοπικούς εταίρους, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Δεδομένου του διακρατικού χαρακτήρα του μέσου, η ενεργός παρουσία 
σε πολλές χώρες ήταν ουσιαστικής σημασίας, ο δε ρόλος των εθελοντών 
καθοριστικός για την εκστρατεία.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, πολλές διακεκριμένες διασημότητες, 
όπως οι ηθοποιοί Pamela Anderson και Ricky Gervais, αγκάλιασαν την 
πρωτοβουλία «Τέλος στα Κλουβιά», κάτι που αποδείχθηκε πολύ χρήσιμο. 
Οι κατά τόπους διασημότητες διαδραμάτισαν επίσης σημαντικό ρόλο σε 

392,000 

Πηγές χρηματοδότησης (€)

Compassion in World Farming
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επίπεδο βάσης, καθώς οι άνθρωποι τους αισθάνονταν πιο κοντά τους. 
Η υποστήριξη των διασημοτήτων ήταν ανεκτίμητη, ιδίως λόγω του 
πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος που δημιουργούν συχνά η συμμετοχή 
τους και η υποστήριξή τους.

Συγκέντρωση υπογραφών

Παρόλο που η παραδοσιακή εκστρατεία ήταν σημαντική και η απευθείας 
συνομιλία με τους πολίτες αποτελούσε βασικό στοιχείο, οι διοργανωτές 
κατάλαβαν γρήγορα ότι οι περισσότερες υπογραφές θα συγκεντρώνονταν 
στο διαδίκτυο και όχι σε έντυπη μορφή.

Όσον αφορά τον αριθμό των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν, 
οι διοργανωτές διαπίστωσαν σημαντική δυναμική στην αρχή της 
εκστρατείας, καθώς πολλοί πολίτες υπέγραψαν την πρωτοβουλία. 
Ωστόσο, μετά από λίγους μήνες, οι αριθμοί άρχισαν να επιβραδύνονται και 
οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να βρουν δημιουργικούς τρόπους για να 
αυξηθεί εκ νέου ο αριθμός των υπογραφών.

 Το «Τέλος στα Κλουβιά» χρησιμοποίησε το OpenECI, ένα διαδικτυακό 
λογισμικό συγκέντρωσης υπογραφών που είχε ήδη χρησιμοποιηθεί 
στο παρελθόν από άλλες πρωτοβουλίες. Η απόφαση των διοργανωτών 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Από την 1η Ιανουαρίου 2023, οι διοργανωτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν 
μόνο το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα συγκέντρωσης υπογραφών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα κύρια πλεονεκτήματά του είναι τα εξής: 
• ελαχιστοποιεί την προετοιμασία (άμεσα λειτουργικό)·
• δωρεάν·
• δεν απαιτείται έγκριση (το σύστημα πληροί ήδη τα τεχνικά πρότυπα και 

τα πρότυπα ασφαλείας - για να το χρησιμοποιήσετε πρέπει απλώς να 
υπογράψετε συμφωνία με την Επιτροπή)·

• η ρύθμισή του γίνεται γρήγορα (για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα, αρκεί 
να ενημερώσετε την Επιτροπή, μέσω του λογαριασμού του διοργανωτή, 10 
εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης υπογραφών)·

• Σε ορισμένες χώρες, οι υποστηρικτές μπορούν να χρησιμοποιούν 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση για την υπογραφή πρωτοβουλιών·

• Το σύστημα είναι πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία·
• μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το σύστημα για να συλλέξετε 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις υποστηρικτών (για συνεχή επικοινωνία μαζί τους 
σχετικά με την πρωτοβουλία).
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να χρησιμοποιήσουν το OpenECI βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην 
ευέλικτη εμπειρία χρήσης και στην ικανότητά του να συλλέγει τα στοιχεία 
επικοινωνίας των χρηστών (εάν το επιλέξουν) ώστε να αποστέλλει 
πληροφορίες παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες, συμβουλές και τεχνάσματα σχετικά με τη 
συγκέντρωση υπογραφών από την Όλγα Κήκου, διοργανώτρια του «Τέλος 
στα Κλουβιά», διατίθενται εδώ.

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-collect-signatures_el
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Έλεγχος και υποβολή

Συνολικά, κατά τη διάρκεια ενός έτους, συγκεντρώθηκαν 1.397.113 
επαληθευμένες υπογραφές σε 28 κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίες 
υποβλήθηκαν στις 2 Οκτωβρίου 2020. 

Οι διοργανωτές πιστεύουν ότι η φάση μετά τη συγκέντρωση υπογραφών 
ήταν εξίσου σημαντική με την ίδια τη συγκέντρωση υπογραφών. 
Επικοινώνησαν με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και διασφάλισαν 
ότι όλες οι δηλώσεις τούς παραδόθηκαν εγκαίρως. Τούτο αποδείχθηκε 
περίπλοκη διαδικασία που απαιτούσε τη συγκέντρωση και τη διαλογή 
των έντυπων δηλώσεων ανά χώρα, την επαφή με υπαλλήλους στις χώρες 
και την επικοινωνία μαζί τους για να εξασφαλιστεί η προσοχή τους και 
η άμεση ανταπόκριση τους. Μια πρόσθετη πρόκληση κατά την περίοδο 
αυτή ήταν η ανάγκη προετοιμασίας για τη συνάντηση με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και για τη δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
που αποτελούν χρονοβόρες δραστηριότητες. Τέλος, η διατήρηση της 
εκστρατείας στην επικαιρότητα και η διατήρηση υψηλού επιπέδου 
ενδιαφέροντος από τους πολίτες για την πρωτοβουλία ήταν ζωτικής 
σημασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα στάδια της 
διοργάνωσης μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών δίδονται σε 
αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο. Η διοργανώτρια της εκστρατείας «Τέλος 
στα Κλουβιά», Όλγα Κήκου, μοιράζεται τον τρόπο με τον οποίο ένας 
διοργανωτής μιας επιτυχημένης πρωτοβουλίας βιώνει τα διάφορα 
στάδια.

https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210604IPR05532/to-ek-uper-tis-stadiakis-katargisis-ton-klouvion-stin-ktinotrofia
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3
Ο αντίκτυπος της εκστρατείας 
«Τέλος στα Κλουβιά»

Εξέταση και απόφαση της Επιτροπής

Στις 30 Οκτωβρίου 2020, οι διοργανωτές της εκστρατείας «Τέλος στα 
Κλουβιά» συναντήθηκαν με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τις Αξίες και τη Διαφάνεια, κ. Βιέρα Γιούροβα, και την Επίτροπο Υγείας 
και Ασφάλειας των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου. Βλέπε δελτίο Τύπου.

Στις 15 Απριλίου 2021, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με την Επιτροπή 
Αναφορών, διοργάνωσε δημόσια ακρόαση σχετικά με την πρωτοβουλία. 
Κατά την ακρόαση, η εκστρατεία «Τέλος στα Κλουβιά» έλαβε ευρεία 
υποστήριξη από βουλευτές όλου του πολιτικού φάσματος, πέραν των 
θετικών παρατηρήσεων των Επιτρόπων. Βλέπε δελτίο Τύπου.

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του ΕΚ στις 10 Ιουνίου 2021, οι βουλευτές 
συμφώνησαν ότι απαιτείται νομοθεσία της ΕΕ και ζήτησαν από 
την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για τη σταδιακή 
κατάργηση της χρήσης κλωβών στην κτηνοτροφία στην ΕΕ, ει δυνατόν 
ήδη από το 2027, μετά από κατάλληλη μεταβατική περίοδο και μετά 
από εμπεριστατωμένη επιστημονική εκτίμηση επιπτώσεων. Εγκρίθηκε 
ψήφισμα με 558 ψήφους υπέρ, 37 ψήφους κατά και 85 αποχές. Οι 
ευρωβουλευτές τόνισαν επίσης ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις αντί 
της εκτροφής σε κλουβιά, οι οποίες εφαρμόζονται επιτυχώς σε διάφορα 
κράτη μέλη. Αυτά τα εναλλακτικά συστήματα θα πρέπει να βελτιωθούν 
περαιτέρω και να ενθαρρυνθούν σε επίπεδο κρατών μελών, ενώ απαιτείται 
νομοθεσία της ΕΕ για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για 
τους κτηνοτρόφους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπε δελτίο 
Τύπου.

Μετά τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή παρουσίασε, 
στις 30 Ιουνίου 2021, την επίσημη απάντησή της υπό μορφή 
ανακοίνωσης. Βλέπε δελτίο Τύπου. Στην απάντησή της στην εκστρατεία 
«Τέλος στα Κλουβιά», η Επιτροπή δεσμεύεται να υποβάλει, έως το τέλος 
του 2023, νομοθετική πρόταση για τη σταδιακή κατάργηση και, εντέλει, 
την απαγόρευση της χρήσης συστημάτων κλωβών για όλα τα ζώα που 
αναφέρονται στην πρωτοβουλία. Παράλληλα με τη νομοθεσία, και για 
να διευκολυνθεί η ισορροπημένη και οικονομικά βιώσιμη μετάβαση στην 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_20_2018
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210407IPR01519/banning-caged-farming-in-the-eu-hearing-on-the-european-citizens-initiative
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0296_EL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210604IPR05532/to-ek-uper-tis-stadiakis-katargisis-ton-klouvion-stin-ktinotrofia
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210604IPR05532/to-ek-uper-tis-stadiakis-katargisis-ton-klouvion-stin-ktinotrofia
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3297
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κτηνοτροφία χωρίς κλουβιά, η Επιτροπή θα επιδιώξει τη λήψη μέτρων 
στήριξης σε βασικούς συναφείς τομείς πολιτικής, όπως το εμπόριο, η 
έρευνα και η καινοτομία. Δεδομένου ότι η κατάργηση της χρήσης κλωβών 
θα απαιτήσει αλλαγές στα υφιστάμενα συστήματα εκτροφής, η Επιτροπή 
θα εξετάσει τις κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε εκτίμηση επιπτώσεων που θα 
ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2022. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει 
τη σκοπιμότητα των εργασιών για την προτεινόμενη νομοθεσία που θα 
αρχίσει να ισχύει από το 2027.

Επόμενες ενέργειες

Εκτός από τον τυπικό αντίκτυπο της εκστρατείας «Τέλος στα Κλουβιά», 
είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ο αντίκτυπος της πρωτοβουλίας 
εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Το σημαντικότερο είναι το γεγονός 
ότι οι διοργανωτές συνεργάστηκαν ενεργά με τη Διακομματική Ομάδα 
«Προστασία των Ζώων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνέβαλαν 
στη σύσταση υποομάδας βουλευτών του ΕΚ που ασχολείται ειδικά με την 
κατάργηση των κλωβών στην κτηνοτροφία.

Ιδέες και συμβουλές για μελλοντικούς διοργανωτές
• Είναι σημαντικό να είμαστε σε βάθος προετοιμασμένοι και να αποφύγουμε να κινήσουμε τη διαδικασία αν θεωρούμε ότι 

πρόκειται για εύκολη υπόθεση. Δεν αρκεί να έχουμε μια καλή ιδέα. 
• Πρέπει να καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό δίκτυο εθελοντών και οργανώσεων-

εταίρων για την υποστήριξη της εκστρατείας.
• Ο σχεδιασμός και η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας. Θα υπάρξουν πολλές προκλήσεις πριν, κατά τη διάρκεια και 

μετά τη φάση συγκέντρωσης υπογραφών. 
• Ξεκινούμε ανταλλαγή απόψεων με άλλους διοργανωτές που έχουν ήδη δρομολογήσει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 

πολιτών, καθώς και με ενδιαφερόμενους φορείς που ασχολούνται με το πρόβλημα που επιθυμείτε να λύσετε. Μια 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών λειτουργεί μόνο μέσω συνεργασίας!  Κάντε τη δουλειά που σας αναλογεί και μάθετε 
όσα περισσότερα μπορείτε από διοργανωτές άλλων πρωτοβουλιών.

• Η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται την ημέρα λήξης της περιόδου συγκέντρωσης υπογραφών. Οι προετοιμασίες για τη 
συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τη δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι χρονοβόρες 
δραστηριότητες. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να διατηρείται στην επικαιρότητα η εκστρατεία.  Διασφαλίστε ότι δεν θα 
χαθεί η προσοχή του κοινού για το θέμα αυτό.
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