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1. Demokracja uczestnicząca w 
Traktacie o Unii Europejskiej

Demokracja uczestnicząca jest obecnie 
integralną częścią europejskiego 
modelu społeczeństwa. Traktat lizboński 
zapewnia uzupełnianie się demokracji 
przedstawicielskiej i demokracji 
uczestniczącej, odnosząc się do nich kolejno 
w art. 10 i 11. Ponadto w art. 10 ust. 3 
stwierdza się, że każdy obywatel ma „prawo 
uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii” 
i przewidziano, że „decyzje są podejmowane 
w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony 
do obywatela”, co odnosi się do wymogu, 
by przestrzegać zasady pomocniczości. 
Uczestniczenie staje się zatem prawem 
obywatelskim, a pomocniczość przekształca 
się w filar demokracji uczestniczącej.

Artykuł 11

1. Za pomocą odpowiednich środków instytucje 
umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom 
przedstawicielskim wypowiadanie się i 
publiczną wymianę poglądów we wszystkich 
dziedzinach działania Unii.

2. Instytucje utrzymują otwarty, przejrzysty 
i regularny dialog ze stowarzyszeniami 
przedstawicielskimi i społeczeństwem 
obywatelskim.

3. Komisja Europejska prowadzi szerokie 
konsultacje z zainteresowanymi stronami w 
celu zapewnienia spójności i przejrzystości 
działań Unii.

4. Obywatele Unii w liczbie nie mniejszej niż 
milion, mający obywatelstwo znacznej 
liczby Państw Członkowskich, mogą 
podjąć inicjatywę zwrócenia się do Komisji 
Europejskiej o przedłożenie, w ramach jej 
uprawnień, odpowiedniego wniosku w 
sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem 
obywateli, stosowanie Traktatów wymaga 
aktu prawnego Unii.

Procedury i warunki wymagane w celu 
przedstawienia takiej inicjatywy określane są 
zgodnie z artykułem 24 akapit pierwszy Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

2. Czym jest społeczeństwo 
obywatelskie?

Społeczeństwo obywatelskie to wspólny 
termin obejmujący wszystkie rodzaje działań 
społecznych, podejmowanych przez jednostki 
lub ugrupowania działań społecznych, 
których inicjatorem i organizatorem nie 
jest państwo ani też nimi nie zarządza. 
Organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
można zdefiniować w sposób abstrakcyjny 
jako sumę struktur organizacyjnych, których 
członkowie mają cele i obowiązki leżące 
w interesie ogólnym, a także pełnią rolę 
mediatorów między władzami publicznymi 
a obywatelami. Aby ocenić, w jakim stopniu 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
są reprezentatywne, należy zastosować 
zarówno kryteria ilościowe, jak i jakościowe. 

3. Czym jest dialog obywatelski?
Dialog obywatelski jest procesem 
demokratycznym i kształtującym opinię 
publiczną, który może przybierać różne 
formy w zależności od zaangażowanych 
podmiotów:

•	 dialog	 poziomy:	 dialog	 między	 europejs-
kimi organizacjami społeczeństwa obywa-
telskiego w sprawie rozwoju, przyszłości i 
polityki UE;

•	 dialog	pionowy:	 zorganizowany,	 regularny	
dialog między tymi organizacjami a UE;

•	 dialog	sektorowy:	codzienny	dialog	między	
organizacjami społeczeństwa obywatels-
kiego a ich osobami kontaktowymi we 
władzach ustawodawczych i wykonawc-
zych.

Należy zauważyć, że koncepcja poziomego 
i pionowego dialogu obywatelskiego, 
przedstawiona przez EKES już w roku 2000, 
została następnie dosłownie zacytowana w 
art. 11 ust. 1 i 2 traktatu lizbońskiego.

Dialog obywatelski może przyjąć formę 
oddolną, kiedy to organizacje przejmują 

inicjatywę, lub odgórną, kiedy to instytucje 
rozpoczynają ten proces.

Dialog obywatelski jest niezbędnym 
instrumentem umożliwiającym stosowanie 
zasad rządzenia: otwartości, uczestnictwa, 
odpowiedzialności, skuteczności, spójności i 
pomocniczości.

4. Czym różni się dialog 
obywatelski od dialogu 
społecznego?

Od roku 1999 do chwili obecnej EKES 
bezustannie zwraca uwagę na to istotne 
rozróżnienie. W przeciwieństwie do 
dialogu obywatelskiego, europejski dialog 
społeczny jest mechanizmem o mocy quasi-
legislacyjnej, zgodnie z art. 153 i 154 traktatu. 
Jasno zdefiniowano jego uczestników, różne 
uprawnienia i procedury w nim obowiązujące, 
a jego status jest quasi-konstytucyjny. 
Jego specyfika wywodzi się ze specjalnych 
uprawnień i zakresu odpowiedzialności jego 
uczestników, odgrywających swoją rolę w 
sposób autonomiczny. Z tego powodu ich 
roli i odpowiedzialności nie można przenieść 
na inne obszary polityki lub przekazać innym 
podmiotom. Dialog społeczny doskonale 
ilustruje sposób funkcjonowania zasady 
demokracji uczestniczącej.

5. Rola EKES-u w dążeniu do 
urzeczywistniania demokracji 
uczestniczącej

Powołując Komitet Ekonomiczno-Społeczny, 
traktaty rzymskie przyznały sektorowym 
grupom interesu pewne miejsce w europe-
jskim procesie decyzyjnym. Komitet jest 
również kluczowym graczem jako przed-
stawiciel, centrum informacyjne i prawow-
ity rzecznik zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego, a zatem jest ważnym po-
mostem między Europą a jej obywatelami. 
W jego skład „wchodzą przedstawiciele 
organizacji pracodawców, pracowników 

oraz inni przedstawiciele podmiotów 
reprezentujących społeczeństwo oby-
watelskie, w szczególności z dziedzin 
społeczno-ekonomicznej, obywatelskiej, 
zawodowej i kultury” (art. 300 ust. 2 TFUE).

EKES świadom jest, że tylko w części od-
zwierciedla różnorodność i działania, wyrażane 
przez termin „zorganizowane społeczeństwo 
obywatelskie”, a zatem podejmuje inicjatywy 
i realizuje reformy, aby zagwarantować jak 
najszerszą reprezentację zorganizowanego 
społeczeństwa obywatelskiego, przyjmując 
pragmatyczne i niewykluczające podejście, 
równocześnie regulując swoje stosunki z eu-
ropejskim zorganizowanym społeczeństwem 
obywatelskim.

W ciągu ostatniego dziesięciolecia EKES bez 
wątpienia osiągnął wiele postępów na drodze 
do zdefiniowania, uznania i stosowania 
europejskiego dialogu obywatelskiego. 
Oczywisty i potwierdzony wymogami 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego i 
samego Komitetu jest jednak fakt, że musimy 
kontynuować tę podróż i działać na rzecz 
przyśpieszonego i rzeczywistego wdrożenia 
art. 11 traktatu lizbońskiego.

Historia EKES-u nauczyła nas, że aby stworzyć 
i wdrożyć nowe, skuteczne struktury dialogu, 
konieczne są: dobra organizacja, ciągłość 
instytucjonalna i stałe struktury. Dlatego też 
sądzimy, że bez wątpienia doświadczenie 
EKES-u nadal stanowi solidną podstawę 
tego procesu.

 
Niniejsza broszura oparta jest na fragmentach kom-

pendium zatytułowanego. “Participatory Democracy: 
a retrospective overview written by the EESC”, http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-3-events-
and-activities
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