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1.   Részvételi demokrácia          
       az Európai Unióról szóló       
       szerződésben 
A részvételi demokrácia immár az európai 
társadalmi modell szerves része. A Lisszaboni 
Szerződés hivatalosan is elismeri a képviseleti 
demokrácia és a részvételi demokrácia 
egymást kiegészítő jellegét; ezt a két fogalmat 
a 10., illetve a 11. cikkben fejti ki. A 10. cikk 
(3) bekezdése a polgárokat felruházza azzal 
a joggal, hogy „részt [vehessenek] az Unió 
demokratikus életében”, és kimondja, hogy 
„[a] döntéseket a lehető legnyilvánosabban 
és a polgárokhoz a lehető legközelebb 
eső szinten kell meghozni”, ami utalás a 
szubszidiaritás elvének betartására vonatkozó 
követelményre. Ezáltal a részvétel polgári 
joggá, a szubszidiaritás pedig a részvételi 
demokrácia egyik pillérévé válik. 

11. cikk
1. Az intézmények a megfelelő eszközökkel 

biztosítják, hogy a polgárok és az 
érdekképviseleti szervezetek az Unió bármely 
tevékenységéről véleményt nyilváníthassanak, 
és azokat nyilvánosan megvitathassák.

2. Az intézmények az érdekképviseleti 
szervezetekkel és a civil társadalommal nyílt, 
átlátható és rendszeres párbeszédet tartanak 
fenn.

3. Az Európai Bizottság, annak érdekében, hogy 
biztosítsa az Unió fellépéseinek koherenciáját 
és átláthatóságát, az érintett felekkel széles 
körű előzetes konzultációkat folytat.

4. Legalább egymillió uniós polgár, akik 
egyben a tagállamok egy jelentős számának 
állampolgárai, kezdeményezheti, hogy 
az Európai Bizottság – hatáskörén belül – 
terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az 
ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése 
szerint a Szerződések végrehajtásához uniós 
jogi aktus elfogadására van szükség.

LAz ilyen kezdeményezésekre alkalmazandó 
eljárások és feltételek meghatározására az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 24. 
cikke első bekezdésének megfelelően kerül sor.

2.   Mit jelent a „civil társadalom”?
A civil társadalom gyűjtőfogalom, amely 
magában foglal mindenfajta, nem állami 
kezdeményezésű és nem az állam által 
végrehajtott, egyéni vagy csoportos társadalmi 
fellépést. A civil társadalom szervezetei – 
röviden: „civil szervezetek” – elvi síkon a 
következőképpen határozhatók meg: minden 
olyan szervezeti struktúra, amelynek tagjai 
közérdekű célkitűzésekkel és felelősséggel 
rendelkeznek, és közvetítő szerepet játszanak 
a hatóságok és az állampolgárok között. 
A civil szervezetek reprezentativitásának 
felmérésekor mennyiségi és minőségi 
kritériumokat is alkalmazni kell.  

3.   Mit értünk  
       „civil párbeszéd” alatt?
A civil párbeszéd egy demokratikus és 
közvéleményformáló folyamat, amely a 
résztvevőktől függően különféle formákat 
ölthet:

•	 horizontális:	párbeszéd	az	európai	civil	szer-
vezetek között az EU fejlődéséről, jövőjéről 
és politikáiról;

•	 vertikális:	strukturált,	 rendszeres	párbeszéd	
az említett szervezetek és az EU között;

•	 ágazati:	napi	szintű	párbeszéd	a	civil	szerve-
zetek, valamint a jogalkotási és végrehajtó 
hatóságok velük kapcsolatot tartó munka-
társai között.

Érdekességként megjegyezzük, hogy a 
horizontális és vertikális civil párbeszéd 
fogalmát az EGSZB már 2000-ben bevezette, 
majd ezt később a Lisszaboni Szerződés 
11. cikkének (1) és (2) bekezdése szó szerint 
átvette. 

A civil párbeszédet kezdeményezhetik a 
szervezetek (alulról felfelé építkező folyamat), 
de az intézmények is elindíthatják (felülről 
irányított folyamat).

A civil párbeszéd alapvető eszköz a 
kormányzási elvek, azaz a nyíltság, a részvétel, 

az elszámoltathatóság, a hatékonyság, 
a következetesség és a szubszidiaritás 
érvényesítéséhez.

4.   Mi a különbség a civil 
       párbeszéd és a szociális 
       párbeszéd között?
Az EGSZB 1999 óta folyamatosan felhívja 
a figyelmet erre a fontos különbségre. 
A civil párbeszédtől eltérően az európai 
szociális párbeszéd olyan mechanizmus, 
amely már-már jogalkotási hatáskörrel is 
rendelkezik a Szerződés 153. és 154. cikke 
szerint. Résztvevői, hatáskörei és eljárásai 
egyértelműen meg vannak határozva, és 
szinte alkotmányos jogállással rendelkezik. 
Résztvevői autonóm módon játsszák 
szerepüket, és szociális párbeszéd az ő 
különleges hatás- és feladatköreiknek 
köszönheti megkülönböztető jellegét. 
Emiatt a résztvevők szerepe és felelősségi 
körei semmilyen más politikai területen 
nem alkalmazhatók, és más szereplőkre sem 
ruházhatók át. A szociális párbeszéd tehát 
jól példázza a részvételi demokrácia elvének 
működését a gyakorlatban. 

5.  Az EGSZB szerepe a részvételi 
     demokrácia megvalósításában
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
létrehozásával a Római Szerződések lehetővé 
tették az ágazati érdekcsoportok számára, 
hogy részt vegyenek az európai döntéshozatali 
folyamatban. Az EGSZB a szervezett civil 
társadalom képviselőjeként, tájékoztató 
központjaként és legitim szószólójaként 
kulcsfontosságú szerepet tölt be, és így 
fontos hidat képez Európa és polgárai között: 
a „munkaadók és a munkavállalók 
szervezetei, valamint a civil társadalom 
egyéb területei, így különösen a gazdasági 
és társadalmi élet, az állampolgári 
részvétel, a szakmai és a kulturális 
területek reprezentatív szereplőit tömörítő 

szervezetek képviselőiből áll” (EUMSZ 300. 
cikk (2) bekezdés).

Az EGSZB tisztában van azzal, hogy csak 
részben tükrözi a „szervezett civil társadalom” 
fogalma mögött meghúzódó sokszínűséget 
és fejleményeket, ezért kezdeményezésekkel 
és reformok végrehajtásával igyekszik 
biztosítani a szervezett civil társadalom lehető 
legszélesebb körű képviseletét, pragmatikus, 
nem kizáró jellegű szemléletet követve, 
fokozatosan strukturálva az európai szervezett 
civil társadalommal fenntartott kapcsolatait.

Az elmúlt évtizedben az EGSZB vitathatatlanul 
komoly haladást ért el az európai civil 
párbeszéd meghatározása, elismerése és 
gyakorlati megvalósítása útján. Amint azonban 
a civil társadalmi szervezetek és maga az 
EGSZB követelései illusztrálják, nyilvánvalóan 
tovább kell menni ezen az úton, és el kell érni a 
Lisszaboni Szerződés 11. cikkének mielőbbi és 
kézzelfogható végrehajtását. 

Az EGSZB eddigi történetéből tudjuk, 
hogy új, eredményes párbeszédstruktúrák 
létrehozásához és működtetéséhez határozott 
szervezésre, intézményi folytonosságra 
és állandó struktúrákra van szükség. Ezért 
meggyőződésünk, hogy az EGSZB ma is 
megkérdőjelezhetetlenül a folyamat nagy 
tapasztalattal rendelkező szereplője.

 
Ez a brosúra a „Részvételi demokrácia: visszatekintés 
az EGSZB által megtett útra” című gyűjtemény 
szemelvényein alapul. http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.fr.group-3-events-and-activities
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