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Iniciatíva „End the Cage Age“

Európska iniciatíva občanov „End the Cage Age“ (Skoncujme s klietkovým 
chovom) bola oficiálne zaregistrovaná 11. septembra 2018. Prostredníctvom 
iniciatívy bola Európska komisia vyzvaná, aby navrhla celoúnijný zákaz 
klietkového chovu hospodárskych zvierat. Viac ako 300 miliónov 
hospodárskych zvierat v EÚ je prevažnú časť svojho života chovaných 
v klietkach. Klietky sú kruté a zbytočné, pretože existujú systémy 
bezklietkového chovu zvierat, ktoré sú komerčne životaschopné. 

Prostredníctvom iniciatívy bola Komisia vyzvaná, aby navrhla právne 
predpisy, ktorými sa zakáže používanie:

• klietok pre nosnice, králiky, mládky, plemenné brojlery, plemenné 
nosnice, prepelice, kačky a husi,

• pôrodných klietok pre prasnice,

• kotercov pre prasnice tam, kde ešte nie sú zakázané,

• jednomiestnych kotercov pre teľatá tam, kde ešte nie sú zakázané.

Iniciatíve „End the Cage Age“ sa podarilo získať podporu od takmer 1,4 
milióna overených signatárov, pričom minimálny limit sa dosiahol v 18 
členských štátoch. „End the Cage Age“ sa tak stala šiestou iniciatívou, 
ktorej sa podarilo dosiahnuť a prekročiť požadovaný jeden milión 
podpisov. 

Organizátori sa po predložení iniciatívy, k čomu došlo 2. októbra 
2020, oficiálne stretli s podpredsedníčkou Európskej komisie 
pre hodnoty a transparentnosť Věrou Jourovou a komisárkou 
pre zdravie a bezpečnosť potravín Stellou Kyriakidesovou. 
Organizátori neskôr iniciatívu predstavili na verejnom 
vypočutí v Európskom parlamente (15. apríla 2021). 
Poslanci Európskeho parlamentu na plenárnej schôdzi 
10. júna 2021 iniciatívu občanov EÚ postupne ukončiť 
klietkový chov schválili a prijali príslušné uznesenie, 
pričom zaň hlasovalo 558 poslancov, 37 bolo proti a 85 sa 
zdržalo hlasovania. 

Európska komisia 30. júna 2021 prijala oznámenie k 
tejto iniciatíve. Uvádzajú sa v ňom navrhované opatrenia, 
konkrétne: predložiť do konca roka 2023 legislatívny návrh 
na postupné ukončenie a napokon aj zákaz používania 
systémov klietkového chovu všetkých zvierat uvedených 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_sk
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0296_SK.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_3297
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v iniciatíve. Komisia sa bude usilovať o osobitné podporné opatrenia v 
kľúčových príslušných oblastiach politiky, ako je obchod, výskum a inovácie. 
Keďže ukončenie používania klietkového chovu si bude vyžadovať zmeny 
súčasných systémov chovu zvierat, Komisia v rámci posúdenia vplyvu, 
ktoré sa má dokončiť do konca roka 2022, zváži aj sociálno-ekonomické a 
environmentálne dôsledky opatrení, ktoré sa majú prijať, a prínosy pre dobré 
životné podmienky zvierat. Komisia posúdi, či existuje reálna možnosť, aby 
navrhované právne predpisy nadobudli účinnosť od roku 2027.

Faktory úspechu: 
• Šírenie povedomia o potrebe zmeny. Občania chápu, že klietkový chov nepatrí 

do 21. storočia.
• Vypracovanie jasnej požiadavky. Iniciatíva sa zameriavala na klietky, pretože 

spôsobujú zvieratám nesmierne utrpenie a majú negatívny vplyv na ich dobré 
životné podmienky. Iniciatíva „End the Cage Age“ sa zamerala len na jednu 
požiadavku týkajúcu sa rôznych druhov hospodárskych zvierat.

• Vytvorenie intenzívnej spolupráce s ďalšími aktérmi na podporu tohto cieľa. 
Táto iniciatíva dosiahla úspech vďaka nadviazaniu spolupráce s vyše 170 
organizáciami v celej Európe. Iniciatíva získala silnejšiu podporu zásluhou 
výmeny poznatkov, skúseností a zdrojov medzi zúčastnenými aktérmi. 
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2
Kampaň na podporu iniciatívy 
„End the Cage Age“

Príprava 

Organizátori iniciatívy „End the Cage Age“ majú bohaté skúsenosti s 
presadzovaním dobrých životných podmienok zvierat a poukazovaním na 
problémy súvisiace s intenzívnym chovom hospodárskych zvierat. Krátko 
po tom, čo sa začalo uplatňovať nariadenie o európskej iniciatíve občanov, 
zaregistrovali iniciatívu požadujúcu smernicu EÚ v oblasti dobrých životných 
podmienok dojníc. Organizátori však v dôsledku oneskorenia dodávky 
softvérového systému, ktorý sa mal použiť na získavanie podpisov, túto 
iniciatívu krátko po registrácii stiahli. Pri tejto prvej skúsenosti s procesom 
európskej iniciatívy občanov sa tím organizátorov oboznámil s fungovaním 
tohto nástroja a uvedomil si jeho potenciál. Keďže organizátori vedeli, že 
hnutie za presadzovanie dobrých životných podmienok zvierat je rozšírené 
v celej EÚ a čoraz vyšší počet občanov chce vidieť výrazné zlepšenie pri 
zaobchádzaní s hospodárskymi zvieratami, uvedomili si, že potrebujú 
získať čo najväčšiu podporu a zvýšiť tak šancu na dosiahnutie legislatívnej 
reformy. Európska iniciatíva občanov sa preto javila ako vhodný nástroj na 
dosiahnutie tohto cieľa. 

Dôsledné plánovanie bolo mimoriadne dôležité a vypracovanie návrhu 
iniciatívy si vyžiadalo značné úsilie. Prípravy sa začali rok vopred, a to 
vymedzením právnej požiadavky kampane, ako aj plánovaním kampane a 
komunikačných nástrojov. Organizátori zároveň začali hľadať partnerov, 
ktorí by kampaň podporili, a nakoniec získali podporu vyše 170 organizácií 
v celej Európskej únii. Takisto spolupracovali s medziskupinou Európskeho 
parlamentu pre dobré životné podmienky zvierat a pomohli vytvoriť 
podskupinu poslancov Európskeho parlamentu, ktorá sa konkrétne 
zaoberala ukončením klietkového chovu. 

Organizátori okrem toho chceli zaistiť, aby mali k dispozícii 
dostatok finančných prostriedkov, uskutočniteľné záložné 
plány a kapacitu, a mohli teda iniciatívu ďalej rozvíjať. Ďalej 
bolo dôležité zistiť a zvážiť, čo touto kampaňou chceli 
povedať európskym občanom a Komisii o budúcnosti 
poľnohospodárstva. Organizátori počas tohto procesu oslovili 
občanov, aby s nimi diskutovali o ich nápadoch v súvislosti s 
iniciatívou: „Nápady sme utvárali spoločne s občanmi. Neboli 
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to len naše nápady, veľa sme sa naučili práve od nich.“ Po dôslednom zvážení 
sme vybrali klietku ako jeden z najzákladnejších symbolov intenzívneho 
chovu hospodárskych zvierat. Celkový odkaz iniciatívy vychádzal zo 
súčasnej reality, ale bolo nevyhnutné, aby sa orientoval na budúcnosť, 
zahŕňal konkrétne alternatívne riešenia a obsahoval kladné prvky. 

Pre organizátorov bolo kľúčové pripraviť efektívnu komunikačnú stratégiu. 
Bolo dôležité určiť a pochopiť rôzne cieľové skupiny, či už to boli tvorcovia 
politík, široká verejnosť alebo médiá. Spôsob formulácie odkazu kampane 
bol prispôsobený tak, aby mu v danom čase porozumela konkrétna skupina, 
na ktorú bol zacielený.

Nevyhnutnou súčasťou komunikačnej stratégie „End the Cage Age“ bolo 
aj prezentovať sa v online priestore. Organizátori vytvorili webové sídlo 
s cieľom predstaviť seba a aj niekoľkých ďalších partnerov. Popritom bolo 
dôležité vypracovať materiály, ktoré chceli na podporu iniciatívy propagovať 
online a v sociálnych médiách. Organizátori sa vyjadrili, že platené kampane 
v sociálnych médiách pomohli, neboli však faktorom, ktorý rozhodol o 
úspechu kampane. Okrem toho, že kampaň bola v značnej miere sústredená 
online, šírila sa aj prostredníctvom tlačených letákov, ktoré sa roznášali 
na mnohých miestach a boli vydané v rôznych jazykoch (viac informácií 
nájdete v tomto webinári: „End the Cage Age“, v ktorom organizátorka Olga 
Kikouová hovorí o svojich skúsenostiach s vedením online kampane). 

Organizátori si pri príprave stratégie riadenia kampane stanovili míľniky 
a jasný cieľový počet podpisov v každom členskom štáte. Okrem toho 
pripravili podrobný kalendár, v ktorom si určili úlohy na každý mesiac 
kampane, ako aj na obdobie po vyzbieraní podpisov.

Aby bola kampaň úspešná, bolo nevyhnutné dokončiť všetky prípravy a 
plánovanie pred registráciou iniciatívy (upozorňujeme, že podľa nových 
pravidiel týkajúcich sa európskej iniciatívy občanov majú organizátori v 
súčasnosti až šesť mesiacov od registrácie po začiatok 12-mesačného 
obdobia na zbieranie podpisov. V čase spustenia iniciatívy „End the Cage 
Age“ však platili iné pravidlá).

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

V prípade kampane na podporu iniciatívy „End the Cage Age“ sa mnoho 
činností realizovalo často súbežne. Organizátori zverejnili investigatívne 
reportáže z fariem, ktoré používajú klietky, aby tak zvýšili povedomie o tejto 
problematike a ukázali skutočné podmienky, v akých mnohé hospodárske 
zvieratá musia žiť. Zároveň spolupracovali s pracovníkmi s rozhodovacou 
právomocou z inštitúcií EÚ, ako aj s rôznymi zainteresovanými stranami, 
napríklad s vedcami, podnikmi a organizáciami šíriacimi informácie o 
životnom prostredí, zdraví a chove. Do kampane zapájali aj sociálne média 
a snažili sa udržať stabilný počet vyhlásení o podpore každý mesiac, pričom 
zároveň vypracúvali tvorivé záložné plány pre prípad, že by podpora 
zoslabla.

Nevyhnutným prvkom bola aj úloha partnerských organizácií. Pre 
organizátorov bolo kľúčovým faktorom, aby sa partneri cítili v danej veci 
zaangažovaní a informovali o nej v tom zmysle, že ide o spoločný projekt. 
Organizátori podporovali túto sieť vytváraním a šírením materiálov, ktoré 
mohli najlepšie využiť v záujme svojich potrieb a kapacity. Organizátori 
zasielali bulletiny a pravidelné e-maily s najnovšími informáciami a so 
sieťou udržiavali kontakt aj prostredníctvom virtuálnych hovorov s cieľom 
zabezpečiť stabilnú a nepretržitú komunikáciu so svojimi partnermi. 
Množstvo partnerov navyše usporadúvalo svoje vlastné podujatia a 
zohrávalo významnú a aktívnu úlohu v sociálnych médiách, pričom 
sa zameriavali na vlastné siete, lokalizovali a prekladali informácie aj 
propagačné materiály.

Kampaň na podporu iniciatívy „End the Cage Age“ sa od začiatku upriamila 
na zbieranie podpisov zo všetkých krajín EÚ nezamerala sa teda len 
na niektoré. Organizátorom sa podarilo vyzbierať množstvo podpisov v 
krajinách, v ktorých sídlili sami alebo ich zástupcovia, ako aj v krajinách, kde 
boli výrazne zastúpení partneri siete. V počiatočnom štádiu kampane zohrali 
dôležitú úlohu úvodné podujatia, ktoré sa konali na vnútroštátnej úrovni 
v rôznych členských štátoch v spolupráci s miestnymi partnermi, ale aj s 
Európskym parlamentom.

Vzhľadom na nadnárodný charakter nástroja bola aktívna účasť v mnohých 
krajinách nevyhnutná a úloha dobrovoľníkov bola pre kampaň zásadná.

V priebehu kampane podporilo iniciatívu „End the Cage Age“ aj viacero 
známych osobností ako Pamela Andersonová a Ricky Gervais, čo malo 
výrazne priaznivý vplyv. Na nižšej úrovni zohrávali dôležitú úlohu aj 
miestne známe osobnosti, keďže ľudia sa s nimi vedeli stotožniť. Podpora 
týchto osobností bola neoceniteľná hlavne preto, že často viedla k 
mnohonásobnému zvýšeniu záujmu.

392,000 

Zdroje financovania (€)

Compassion in World Farming
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Zbieranie podpisov

Hoci tradičná kampaň bola dôležitá a osobné rozhovory s ľuďmi 
predstavovali jej kľúčovú časť, organizátorom bolo zrejmé, že najviac 
podpisov vyzbierajú online, nie na papieri.

Pokaľ ide o počet vyzbieraných podpisov, organizátori pochopili, že 
dôležitým momentom tejto kampane bol jej začiatok, keď iniciatívu 
podpísalo množstvo občanov. Po niekoľkých mesiacoch však tento počet 
začal klesať a organizátori museli tvorivými spôsobmi vymyslieť, ako 
opätovne zvýšiť počet podpisov.

Iniciatíva „End the Cage Age“ si zvolila online softvér na zbieranie podpisov 
OpenECI, ktorý už v minulosti použilo niekoľko ďalších iniciatív. Organizátori 
sa rozhodli použiť tento softvér najmä vďaka jeho flexibilným možnostiam 
pre používateľov a schopnosti získavať kontaktné údaje používateľov (ak s 
tým súhlasia), na ktoré sa potom dajú zasielať informácie o ďalšom postupe.

Podrobnejšie informácie, tipy a triky, ako získať čo najviac podpisov, o 
ktorých hovorila organizátorka kampane „End the Cage Age“ Olga Kikouová, 
nájdete tu.

UPOZORNENIE:
Od 1. januára 2023 budú môcť organizátori používať na zber podpisov len 
centrálny online systém Európskej komisie. Medzi jeho hlavné výhody patrí: 
• takmer žiadna príprava (hotové riešenie),
• je bezplatný,
• nepotrebujete povolenie (systém už spĺňa technické a bezpečnostné normy – 

pred jeho použitím stačí len podpísať dohodu s Komisiou),
• rýchle nastavenie (ak chcete používať tento systém, stačí, keď to Komisii zo 

svojho účtu organizátora oznámite 10 pracovných dní pred začiatkom zberu 
podpisov),

• podporovatelia môžu v niektorých krajinách používať na podpisovanie iniciatív 
elektronickú identifikáciu,

• systém je plne prístupný aj osobám so zdravotným postihnutím,
• systém môžete využiť aj na získavanie e-mailových adries podporovateľov 

(aby ste s nimi mohli o iniciatíve priebežne komunikovať).

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-collect-signatures_sk
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Overenie a predloženie

V priebehu jedného roka sa dokopy vyzbieralo 1 397 113 overených 
podpisov v 28 členských štátoch EÚ. Predložené boli 2. októbra 2020. 

Organizátori sú presvedčení, že fáza po vyzbieraní podpisov je rovnako 
dôležitá ako samotný zber. Kontaktovali príslušné orgány členských štátov 
a uistili sa, že všetky vyhlásenia im budú doručené načas. Bol to zložitý 
proces, ktorý si vyžadoval zhromažďovanie a rozdeľovanie vytlačených 
vyhlásení podľa krajiny, kontaktovanie úradníkov v jednotlivých krajinách 
a komunikáciu s nimi, aby si získali ich pozornosť a rýchlu reakciu. Ďalšou 
výzvou v tejto fáze bola potreba prípravy na stretnutie s Európskou 
komisiou a verejné vypočutie v Európskom parlamente, keďže ide o časovo 
náročné činnosti. V čase predkladania bolo napokon zásadné udržať aktívny 
chod kampane a zachovať vysokú úroveň záujmu občanov o iniciatívu. 

Viac informácií o jednotlivých fázach organizácie európskej iniciatívy 
občanov nájdete v tomto webinári. Organizátorka iniciatívy „End the Cage 
Age“ Olga Kikouová hovorí o skúsenostiach s jednotlivými fázami tejto 
úspešnej iniciatívy z pohľadu organizátora.

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/index.php/learn/webinar/webinar-eci-step-step-2021_sk
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3
Vplyv kampane na podporu 
iniciatívy „End the Cage Age“

Posúdenie iniciatívy Komisiou a jej rozhodnutie

Organizátori iniciatívy „End the Cage Age“ sa 30. októbra 2020 stretli 
s podpredsedníčkou Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť 
Věrou Jourovou a komisárkou pre zdravie a bezpečnosť potravín Stellou 
Kyriakidesovou (pozri tlačovú správu).

Výbor Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
spoločne s Výborom pre petície 15. apríla 2021 usporiadal verejné 
vypočutie o tejto iniciatíve. Okrem pozitívneho ohlasu zo strany komisárov 
sa iniciatíve „End the Cage Age“ dostalo počas vypočutia značnej podpory 
aj od poslancov Európskeho parlamentu z celého politického spektra (pozri 
tlačovú správu).

Poslanci sa na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu 10. júna 2021 
dohodli, že v tejto súvislosti je nevyhnutné zaviesť právne predpisy EÚ, 
a Komisiu požiadali, aby vypracovala legislatívne návrhy na postupné 
ukončenie klietkového chovu hospodárskych zvierat v EÚ, ak to bude 
možné, tak už do roku 2027, a to v nadväznosti na primerané prechodné 
obdobie a vykonanie riadneho odborného posúdenia vplyvu. Za prijatie 
uznesenia hlasovalo 558 poslancov, 37 bolo proti a 85 sa zdržalo hlasovania. 
Poslanci Európskeho parlamentu ďalej zdôraznili, že existujú alternatívy 
ku klietkovému chovu, ktoré sa úspešne zavádzajú vo viacerých členských 
štátoch. Tieto alternatívne systémy treba na úrovni členských štátov ďalej 
zlepšovať a podporovať a je potrebné zaviesť právne predpisy EÚ, ktorými 
sa zabezpečia rovnaké podmienky pre poľnohospodárov v celej Európskej 
únii (pozri tlačovú správu).

Komisia po rokovaniach v Európskom parlamente predložila 30. júna 2021 
svoju oficiálnu odpoveď formou oznámenia (pozri tlačovú správu). Komisia 
sa vo svojej reakcii na iniciatívu „End the Cage Age“ zaväzuje predložiť do 
konca roka 2023 legislatívny návrh na postupné ukončenie a napokon aj 
zákaz používania systémov klietkového chovu všetkých zvierat uvedených 
v iniciatíve. Súbežne s právnymi predpismi a s cieľom uľahčiť vyvážený a 
ekonomicky životaschopný prechod na bezklietkový chov sa Komisia bude 
usilovať o podporné opatrenia v kľúčových príslušných oblastiach politiky, 
ako je obchod, výskum a inovácie. Keďže ukončenie klietkového chovu si 

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_SK.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210604IPR05532/meps-endorse-eu-citizens-call-for-gradual-end-to-caged-farming
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_3297
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bude vyžadovať zmeny súčasných systémov chovu zvierat, Komisia zváži aj 
sociálno-ekonomické a environmentálne dôsledky opatrení, ktoré sa majú 
prijať, a to v rámci posúdenia vplyvu, ktoré sa má dokončiť do konca roka 
2022. Komisia posúdi, či existuje reálna možnosť, aby navrhované právne 
predpisy nadobudli účinnosť už od roku 2027.

Ďalší postup

Okrem formálneho vplyvu iniciatívy „End the Cage Age“ je takisto 
nevyhnutné priblížiť vplyv tejto iniciatívy v rámci Európskeho parlamentu. 
Najdôležitejšie bolo to, že organizátori aktívne spolupracovali s 
medziskupinou Parlamentu pre dobré životné podmienky zvierat a pomohli 
zriadiť podskupinu poslancov Európskeho parlamentu, ktorá sa konkrétne 
zaoberala ukončením klietkového chovu. 

Rady a tipy pre budúcich organizátorov
• Je dôležité, aby ste sa dôkladne pripravili a proces nezačínali s tým, že to bude jednoduché. Nestačí mať dobrý nápad. 
• Musíte vložiť úsilie do vybudovania silnej siete dobrovoľníkov a partnerských organizácií na podporu kampane.
• Kľúčovým prvkom je plánovanie a spolupráca. Pred fázou zberu, počas nej i po jej skončení vás zastihne množstvo výziev. 
• Vymieňajte si informácie s inými organizátormi, ktorí už európsku iniciatívu občanov spustili, ako aj so zainteresovanými 

stranami zaoberajúcimi sa problémom, ktorý chcete zmeniť. Európska iniciatíva občanov môže byť úspešná, len na nej 
spolupracujú viacerí. Nezanedbajte prípravu a od organizátorov iných iniciatív sa naučte všetko, čo sa dá.

• Proces sa nekončí posledným dňom zberu podpisov. Časovo náročnými činnosťami sú aj príprava na stretnutie s Európskou 
komisiou a verejné vypočutie v Európskom parlamente. Okrem toho je dôležité udržiavať aktívny chod kampane. Postarajte 
sa o to, aby vaša vec v danom momente nestratila pozornosť verejnosti.
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