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1.   Democrația participativă  
       în Tratatul privind Uniunea  
       Europeană
În prezent, democrația participativă a devenit 
o parte integrantă a modelului european 
de societate. În Tratatul de la Lisabona este 
consacrată complementaritatea dintre 
democrația reprezentativă și democrația 
participativă, menționate la articolele 10, 
respectiv 11. În plus, articolul 10 alineatul (3) 
conferă cetățenilor „dreptul de a participa la 
viața democratică a Uniunii” și prevede și că 
„deciziile se iau în mod cât mai deschis și la un 
nivel cât mai apropiat posibil de cetățean”, o 
trimitere la cerința de respectare a principiului 
subsidiarității. Astfel, participarea devine un 
drept cetățenesc, iar subsidiaritatea devine 
un pilon al democrației participative.

Articolul 11
1. Instituțiile acordă cetățenilor și asociațiilor 

reprezentative, prin mijloace corespunzătoare, 
posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și 
de a face schimb de opinii în mod public, în 
toate domeniile de acțiune ale Uniunii. 

2. Instituțiile Uniunii mențin un dialog deschis, 
transparent și constant cu asociațiile 
reprezentative și cu societatea civilă. 

3. În vederea asigurării coerenței și a 
transparenței acțiunilor Uniunii, Comisia 
Europeană procedează la ample consultări 
ale părților interesate. 

4. La inițiativa a cel puțin un milion de cetățeni ai 
Uniunii, resortisanți ai unui număr semnificativ 
de state membre, Comisia Europeană poate fi 
invitată să prezinte, în limitele atribuțiilor sale, 
o propunere corespunzătoare în materii în 
care acești cetățeni consideră că este necesar 
un act juridic al Uniunii, în vederea aplicării 
tratatelor. 

Procedurile și condițiile necesare pentru 
prezentarea unei astfel de inițiative sunt stabilite 
în conformitate cu articolul 24 primul paragraf 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

2.   Ce este societatea civilă?
Societatea civilă este un termen colectiv 
pentru toate tipurile de acțiuni sociale, 
întreprinse de indivizi sau de grupuri, care nu 
emană de la stat și nu sunt dirijate de către 
acesta. Organizațiile societății civile pot fi 
definite în termeni abstracți ca fiind totalitatea 
structurilor organizaționale ai căror membri 
au obiective și responsabilități de interes 
general și care acționează, de asemenea, ca 
mediatori între autoritățile publice și cetățeni. 
Gradul de reprezentativitate al organizațiilor 
societății civile trebuie evaluat atât în termeni 
cantitativi, cât și în termeni calitativi.

3.   Ce este dialogul civil?
Dialogul civil este un proces democratic și de 
formare a opiniei publice care poate îmbrăca 
diferite forme, în funcție de actorii implicați:

•	 orizontal:	 dialogul	 dintre	 organizațiile	
societății civile din Europa cu privire la 
dezvoltarea, viitorul și politicile UE;

•	 vertical:	 dialogul	 structurat	 și	 constant	
dintre aceste organizații și UE;

•	 sectorial:	 dialogul	 care	 are	 loc	 zilnic	 între	
organizațiile societății civile și punctele de 
contact ale acestora din cadrul autorităților 
legislative și executive.

Il est intéressant de noter que la notion 
de dialogue civil horizontal et vertical, 
explicitée par le CESE dès l’an 2000, a été très 
exactement reprise aux paragraphes 1 et 2 de 
l’article 11 du traité de Lisbonne. 

Este interesant de remarcat faptul că noțiunea 
de dialog civil orizontal sau vertical, elaborată 
de CESE încă din 2000, a fost inclusă ulterior 
ad litteram în articolul 11 alineatele (1) și (2) 
din Tratatul de la Lisabona.

Dialogul civil poate avea loc printr-un proces 
de jos în sus, în care organizațiile sunt cele 
care preiau inițiativa sau printr-un proces de 
sus în jos, caz în care instituțiile sunt cele care 
activează procesul.

Dialogul civil este un instrument esențial 
pentru aplicarea principiilor guvernanței: 
deschidere, participare, răspundere, eficiență, 
coerență și subsidiaritate.

4.   Care este diferența dintre  
       dialogul civil și dialogul social?
Începând din 1999 și până în prezent, CESE 
a atras neîncetat atenția asupra acestei 
importante diferențe. Spre deosebire de 
dialogul civil, dialogul social european este un 
mecanism cu puteri cvasi-legislative, conform 
articolelor 153 și 154 din tratat. El este 
definit clar în ceea ce privește participanții, 
puterile și procedurile și are un statut cvasi-
constituțional. Caracterul său distinct rezultă 
din puterile și responsabilitățile speciale 
ale participanților, care își joacă rolul într-
un mod autonom. Din acest motiv, rolul și 
responsabilitățile lor nu pot fi transferate 
către alte domenii de politică sau către alți 
actori. Dialogul social este așadar un exemplu 
excelent de punere în practică a principiului 
democrației participative.

5.  Rolul CESE în transpunerea  
      în realitate a democrației         
      participative
Prin înființarea Comitetului Economic 
și Social, Tratatele de la Roma au oferit 
grupurilor de interese sectoriale posibilitatea 
de acces la procesul decizional european. 
Comitetul este un actor esențial în acest 
sens ca reprezentant, centru de informare 
și purtător de cuvânt legitim al societății 
civile organizate, constituind astfel o punte 
esențială între Europa și cetățenii săi. : 
acesta este format din „reprezentanți ai 
organizațiilor patronale, salariale și ai 
altor reprezentanți ai societății civile, în 
special din domeniile socio-economic, 
civic, profesional și cultural [articolul 300 
alineatul (2) din TFUE].

CESE este conștient de faptul că nu reflectă 
decât parțial diversitatea și evoluțiile înglobate 
în termenul „societate civilă organizată” și, prin 
urmare, a luat inițiative și a aplicat reforme, 
pentru a asigura o reprezentare cât mai largă 
posibil a societății civile organizate, adoptând 
o abordare pragmatică, neexclusivistă și, în 
același timp, structurându-și treptat relațiile 
cu societatea civilă organizată europeană.

În decursul ultimului deceniu, este cert 
că CESE a avansat considerabil pe calea 
definirii, recunoașterii și punerii în practică a 
dialogului civil european. Însă, evident, după 
cum au demonstrat solicitările organizațiilor 
societății civile și cele ale Comitetului însuși, 
trebuie continuat pe această cale și trebuie 
să depunem eforturi în vederea punerii în 
aplicare mai ample și mai tangibile a articolului 
11 din Tratatul de la Lisabona.

Istoria CESE ne-a învățat că, pentru a crea și a 
aplica structuri de dialog noi și eficiente, este 
nevoie de o organizare solidă, de continuitate 
instituțională și de structuri permanente. De 
aceea, considerăm că CESE este, în continuare, 
un element-cheie de necontestat și extrem de 
experimentat în cadrul acestui proces.

 
Această broșură se bazează pe extracte din compendiul 
„Democrația participativă: o privire de ansamblu 
retrospectivă asupra realizărilor CESE”. http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.fr.group-3-events-and-activities
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