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1.   Deltagelsesdemokrati i            
      «Traktaten om Den Europæiske  
      Union»
Deltagelsesdemokrati er nu en fast del 
af den europæiske samfundsmodel. 
Komplementariteten mellem repræsentativt 
demokrati og deltagelsesdemokrati er 
nedfældet i Lissabontraktaten i henholdsvis 
artikel 10 og 11. Endvidere får enhver 
borger i artikel 10, stk. 3, «ret til at deltage i 
Unionens demokratiske liv», og det fastslås, 
at «beslutningerne træffes så åbent […] og 
så tæt på borgerne som muligt», hvormed 
der henvises til, at nærhedsprincippet 
skal overholdes. Således bliver deltagelse 
en borgerret, og nærhed bliver en søjle i 
deltagelsesdemokratiet. 

Artikel 11

1. Institutionerne giver på passende måder 
borgere og repræsentative sammenslutninger 
mulighed for at give udtryk for deres opfattelser 
angående alle Unionens arbejdsområder og 
for at diskutere dem offentligt.

2. Institutionerne fører en åben, gennemsigtig 
og regelmæssig dialog med de repræsentative 
sammenslutninger og civilsamfundet.

3. Kommissionen foretager brede høringer af de 
berørte parter for at sikre sammenhæng og 
gennemsigtighed i Unionens handlinger.

4. Et antal unionsborgere på mindst en 
million, der kommer fra et betydeligt antal 
medlemsstater, kan tage initiativ til at opfordre 
Kommissionen til inden for rammerne af sine 
beføjelser at fremsætte et egnet forslag om 
spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes 
opfattelse er nødvendig til gennemførelse af 
traktaterne.

De procedurer og betingelser, der er nødvendige 
for fremsættelsen af et sådant initiativ, 
fastlægges i overensstemmelse med artikel 24, 
stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

2.   Hvad forstås ved         
       civilsamfundet?
Civilsamfundet er et samlet begreb for 
alle former for sociale aktiviteter, der 
udgår fra enkeltpersoner eller grupper, 
men ikke fra staten og drives ikke af 
denne. Det organiserede civilsamfund kan 
abstrakt defineres som summen af alle 
organisatoriske strukturer, hvis medlemmer 
tjener almenvellet ved at deltage i en 
demokratisk diskurs- og forståelsesproces, 
og som optræder som formidlere mellem 
den offentlige magt og borgerne. Til at 
vurdere civilsamfundsorganisationers 
repræsentativitet bør der anvendes såvel 
kvantitative som kvalitative kriterier. 

3.   Hvad forstås ved civil dialog?
Den civile dialog er en demokratisk og 
offentlig meningsdannende proces, der alt 
efter aktørerne kan tage forskellige former:

•	 horisontal:	dialog	mellem	europæiske	civil-
samfundsorganisationer om EU’s udvikling, 
fremtid og politik,

•	 vertikal:	 struktureret,	 regelmæssig	 dialog	
mellem disse organisationer og EU,

•	 sektoriel:	 daglig	 dialog	 mellem	 civilsam-
fundsorganisationerne og deres samtale-
partnere hos de lovgivende og udøvende 
myndigheder.

Det er interessant at bemærke, at begrebet 
horisontal og vertikal civil dialog, som blev 
fastlagt af EØSU allerede i 2000, efterfølgende 
blev medtaget ordret i artikel 11, stk. 1 og 2, i 
Lissabontraktaten.

Den civile dialog kan være bundstyret, 
hvor organisationerne tager initiativet, eller 
topstyret, hvor institutionerne sætter gang i 
processen.

Den civile dialog er et væsentligt instrument 
til at kunne håndhæve principperne for 
god forvaltning: åbenhed, deltagelse, 
ansvarlighed, effektivitet, sammenhæng og 
nærhed.

4.   Hvad er forskellen mellem civil  
       dialog og social dialog?
Lige siden 1999 har EØSU konstant peget 
på vigtigheden af at foretage en skelnen. 
I modsætning til den civile dialog er den 
europæiske sociale dialog en mekanisme med 
nærmest lovgivningsmæssig kompetence 
i henhold til artikel 153 og 154 i traktaten. 
Den er klart defineret, hvad angår deltagere, 
kompetence og procedurer, og har en næsten 
forfatningsmæssig status. Dens særpræg 
skyldes deltagernes særlige beføjelser og 
ansvar. De varetager deres opgave autonomt. 
Af denne grund kan deres rolle og ansvar ikke 
overføres til andre politikområder eller aktører. 
Den sociale dialog er således et glimrende 
eksempel på virkeliggørelsen af princippet 
om deltagelsesdemokrati.   

5.  EØSU’s rolle i realiseringen af  
      deltagelsesdemokratiet
Romtraktaterne gav med oprettelsen af Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
sektorspecifikke interessegrupper adgang 
til den europæiske beslutningsproces. 
Udvalget er det privilegerede mødested, 
hvor det organiserede civilsamfund er 
repræsenteret, orienteres og giver udtryk 
for sine synspunkter, og er således en vigtig 
bro mellem EU og borgerne. Det «består 
af repræsentanter for arbejdsgiver- 
og arbejdstagerorganisationer og for 
organisationer for andre aktører, der er 
repræsentative for civilsamfundet, navnlig 
på det socioøkonomiske, borgerretlige, 
faglige og kulturelle område» (artikel 300, 
stk. 2, i TEUF).

I erkendelse af at det ikke afspejler 
det organiserede civilsamfund i al sin 
mangfoldighed og konstante udvikling har 
EØSU taget initiativer og gennemført reformer 
for at sikre så bred en repræsentation som 
muligt af det organiserede civilsamfund 
ved at følge en pragmatisk og åben tilgang 
samtidig med en gradvis omstrukturering 

af sine forbindelser med det organiserede 
civilsamfund.

I løbet af de sidste ti år har EØSU utvivlsomt 
opnået meget med hensyn til definitionen, 
anerkendelsen og gennemførelsen af den 
europæiske civile dialog. Som det fremgår af 
kravene fra civilsamfundets organisationer og 
udvalget selv, er det klart, at bestræbelserne 
skal fortsætte, og udvalget skal arbejde på en 
ufortøvet og håndgribelig gennemførelse af 
artikel 11 i Lissabontraktaten. 

EØSU’s historie har lært os, at skabelsen og 
indførelsen af nye, effektive strukturer for dialog 
kræver en sund organisation, institutionel 
kontinuitet og permanente strukturer. Derfor 
er vi overbeviste om, at EØSU er en ubestridt 
og yderst erfaren nøgleaktør i denne proces.

 
Denne brochure er baseret på uddrag fra kompendiet 
«Deltagelsesdemokrati: et retrospektivt overblik ved 
EØSU»., http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.group-
3-events-and-activities
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