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1.   Osallistava demokratia            
       Euroopan unionista tehdyssä  
       sopimuksessa 
Osallistava demokratia on nykyään keskeinen 
osa eurooppalaista yhteiskuntamallia. 
Lissabonin sopimuksessa vahvistetaan 
edustuksellisen ja osallistavan demokratian 
välistä täydentävyyttä ja niihin viitataan 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
10 ja 11 artiklassa. Lisäksi 10 artiklan 3 
kohdassa annetaan kansalaisille «oikeus 
osallistua demokratian toteuttamiseen 
unionissa» ja määrätään, että «päätökset 
tehdään mahdollisimman avoimesti ja 
mahdollisimman lähellä kansalaisia», 
millä viitataan vaatimukseen noudattaa 
toissijaisuusperiaatetta. Näin ollen 
osallistuminen on kansalaisoikeus ja 
toissijaisuusperiaate on osallistavan 
demokratian osatekijä.  

11 artikla
1. Toimielimet antavat kansalaisille ja 

etujärjestöille mahdollisuuden esittää ja 
vaihtaa julkisesti mielipiteitä kaikilla unionin 
toiminta-aloilla asianmukaisten kanavien 
kautta.

2. Toimielimet käyvät avointa ja säännöllistä 
vuoropuhelua etujärjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa.

3. Komissio kuulee laajasti asianomaisia 
osapuolia varmistaakseen unionin toimien 
johdonmukaisuuden ja avoimuuden.

4. Vähintään miljoona unionin kansalaista 
merkittävästä määrästä jäsenvaltioita voi 
tehdä aloitteen, jossa Euroopan komissiota 
kehotetaan toimivaltuuksiensa rajoissa 
tekemään asianmukainen ehdotus asioista, 
joissa näiden kansalaisten mielestä tarvitaan 
unionin säädöstä perussopimusten 
soveltamiseksi.

Tällaisen aloitteen tekemistä varten vaadittavat 
menettelyt ja edellytykset vahvistetaan 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 24 artiklan ensimmäisen kohdan 
mukaisesti.

2.    Mitä tarkoittaa       
        kansalaisyhteiskunta? 
Kansalaisyhteiskunta on kollektiivinen termi 
kaikenlaiselle yksittäisten henkilöiden tai 
ryhmien käynnistämälle yhteiskunnalliselle 
toiminnalle, joka ei ole lähtöisin 
valtiotasolta ja jota valtio ei myöskään 
johda. Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 
voidaan määritellä abstraktisti kaikkien 
niiden organisatoristen rakenteiden 
kokonaisuudeksi, joiden jäsenet tavoittelevat 
velvoitteitaan ja vastuitaan täyttäessään 
yleistä etua ja toimivat samalla viranomaisten 
ja kansalaisten välisenä yhdyssiteenä. 
Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
edustavuutta on arvioitava sekä määrällisten 
että laadullisten kriteerien perusteella.

3.   Mitä tarkoittaa      
       kansalaisvuoropuhelu?
Kansalaisvuoropuhelu on demokraattinen 
ja yleisen mielipiteen muodostamisessa 
tärkeä prosessi, jolla on eri muotoja siihen 
osallistuvista toimijoista riippuen:

•	 horisontaalinen	 vuoropuhelu:	 eurooppa-
laisen kansalaisyhteiskunnan organisaatioi-
den välinen keskustelu EU:n kehityksestä, 
tulevaisuudesta ja politiikoista

•	 vertikaalinen	vuoropuhelu:	kansalaisyhteis-
kunnan organisaatioiden ja EU:n välinen 
säännöllinen keskustelu 

•	 alakohtainen	 vuoropuhelu:	 kansalaisyh-
teiskunnan organisaatioiden edustajien ja 
näiden lainsäädäntö- ja täytäntöönpanovi-
ranomaisiin kuuluvien yhteyshenkilöiden 
välinen jatkuva vuoropuhelu

On mielenkiintoista todeta, että ETSK:n 
jo vuonna 2000 luoma horisontaalisen ja 
vertikaalisen kansalaisvuoropuhelun käsite 
sisällytettiin sittemmin sanatarkasti Lissabonin 
sopimuksen 11 artiklan 1 ja 2 kohtaan.

Kansalaisvuoropuhelua voidaan toteuttaa so-
veltaen alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähes-
tymistapaa, jossa organisaatiot käynnistävät 

aloitteen, tai ylhäältä alaspäin suuntautuvaa 
lähestymistapaa, jossa toimielimet panevat 
prosessin alulle.

Kansalaisvuoropuhelu on keskeinen väline 
hyvän hallintotavan periaatteiden, kuten avoi-
muuden, osallistuvuuden, vastuunalaisuuden, 
tehokkuuden ja johdonmukaisuuden sovelta-
miseksi.

4.   Kansalaisvuoropuhelun ja 
       työmarkkinavuoropuhelun  
       välinen ero 
ETSK on vuodesta 1999 lähtien painottanut 
jatkuvasti tämän tärkeän eron merkitystä. 
Toisin kuin kansalaisvuoropuhelu, Euroopan 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu 
on mekanismi, jolla Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 ja 154 
artiklan mukaan on lähes lainsäädännön 
kaltainen merkitys. Sen osallistujat, valtuudet 
ja menettelyt on tarkoin määritelty, ja 
sillä on lähes perustuslaillinen asema. Sen 
omaleimaisuus perustuu itsenäisesti toimivien 
osallistujien erityisvaltuuksiin ja vastuisiin. 
Sen vuoksi heidän tehtäviään ja vastuitaan 
ei voida siirtää muille politiikanaloille tai 
toimijoille. Työmarkkinavuoropuhelu on näin 
ollen erinomainen esimerkki osallistavan 
demokratian periaatteen soveltamisesta 
käytännössä. 

5.  ETSK:n rooli tehtäessä 
     osallistavasta demokratiasta  
     todellisuutta 
Talous- ja sosiaalikomitean perustamisen myötä 
Rooman sopimuksissa annettiin alakohtaisille 
eturyhmille mahdollisuus osallistua 
eurooppalaiseen päätöksentekoprosessiin. 
Komitea on keskeinen toimija 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan 
edustajana, tietokeskuksena ja oikeutettuna 
viestinvälittäjänä. Se «muodostuu 
työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä 
muiden kansalaisyhteiskuntaa edustavien, 
erityisesti talous- ja yhteiskuntaelämän, 

kansalaistoiminnan, ammattialatoiminnan 
ja kulttuurin alan toimijoiden järjestöjen 
edustajista» (Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 300 
artiklan 2 kohta). 

ETSK tiedostaa, että se kuvastaa vain osittain 
termin «järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta» 
kattamaa monimuotoisuutta ja kehitystä. 
Niinpä se on käynnistänyt aloitteita ja 
uudistuksia varmistaakseen järjestäytyneen 
kansalaisyhteiskunnan mahdollisimman laajan 
edustuksen omaksumalla käytännöllisen, 
avoimen lähestymistavan samalla kun se 
rakentaa asteittain suhteitaan eurooppalaiseen 
järjestäytyneeseen kansalaisyhteiskuntaan.

Viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana 
ETSK on epäilemättä kulkenut pitkän tien eu-
rooppalaisen kansalaisvuoropuhelun määrit-
tämiseksi, tunnustamiseksi ja toteuttamiseksi. 
Kuten kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
ja komitean itsensä vaatimukset osoittavat, 
työtä on kuitenkin edelleen jatkettava muun 
muassa Lissabonin sopimuksen 11 artiklan 
panemiseksi laajamittaisemmin ja konkreet-
tisemmin täytäntöön. 

ETSK:n historia on opettanut, että 
uuden, tehokkaan vuoropuhelu- 
järjestelmän luomiseksi ja toteuttamiseksi tar-
vitaan asianmukaista organisointia, institutio-
naalista jatkuvuutta ja pysyviä rakenteita. Siksi 
katsommekin, että ETSK on edelleen prosessin 
kiistaton ja kokenut avaintekijä.

 
Esite perustuu otteisiin kokoavasta katsauksesta 
«Osallistava demokratia: takautuva katsaus ETSK:n 
työhön». http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
fr.group-3-events-and-activities
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