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1.   Participatívna demokracia v  
       „Zmluve o Európskej únii“
Participatívna demokracia je v súčasnosti 
neoddeliteľnou súčasťou európskeho 
modelu spoločnosti. V Lisabonskej zmluve 
je zakotvená komplementarita zastupiteľskej 
a participatívnej demokracie, o ktorých sa 
zmieňuje v článkoch 10 a 11. Okrem toho 
článok 10 ods. 3 priznáva občanom „právo 
zúčastňovať sa na demokratickom živote 
Únie“ a stanovuje, že „rozhodnutia sa prijímajú 
podľa možnosti čo najotvorenejšie a čo 
najbližšie k občanovi“, čím sa poukazuje na 
požiadavku dodržiavania zásady subsidiarity. 
Účasť sa teda stáva občianskym právom 
a subsidiarita pilierom participatívnej 
demokracie.

Článok 11

1. Inštitúcie dávajú primeraným spôsobom 
občanom a reprezentatívnym združeniam 
možnosť verejne vyjadrovať a vymieňať si 
názory na všetky oblasti činnosti Únie.

2. Inštitúcie udržiavajú otvorený, transparentný 
a pravidelný dialóg s reprezentatívnymi 
združeniami a občianskou spoločnosťou.

3. Európska komisia vedie rozsiahle konzultácie 
s dotknutými stranami s cieľom zabezpečiť 
súdržnosť a transparentnosť činností Únie.

4. Občania Únie, ktorých počet dosiahne 
najmenej jeden milión a ktorí sú štátnymi 
príslušníkmi významného počtu členských 
štátov, sa môžu ujať iniciatívy a vyzvať 
Európsku komisiu, aby v rámci svojich 
právomocí predložila vhodný návrh vo 
veciach, o ktorých sa občania domnievajú, 
že na účely uplatňovania zmlúv je potrebný 
právny akt Únie.

Postupy a podmienky predloženia takejto 
iniciatívy sú ustanovené v súlade s článkom 24 
prvým odsekom Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie.

2.   Čo je občianska spoločnosť?
Občianska spoločnosť je kolektívny pojem 
pre všetky druhy spoločenskej činnosti 
jednotlivcov alebo skupín, ktoré nie sú 
vytvorené a riadené štátom. Organizácie 
občianskej spoločnosti sa dajú abstraktne 
definovať ako všetky organizačné štruktúry, 
ktorých členovia plnia ciele a vykonávajú 
úlohy vo všeobecnom záujme a ktoré 
zároveň zohrávajú úlohu sprostredkovateľov 
medzi orgánmi verejnej správy a občanmi. 
Pri posudzovaní stupňa reprezentatívnosti 
organizácií občianskej spoločnosti by sa 
mali uplatňovať tak kvantitatívne, ako aj 
kvalitatívne kritériá. 

3.   Čo je občiansky dialóg?
Občiansky dialóg je demokratický proces 
formovania verejnej mienky, ktorý môže 
mať rôzne formy podľa aktérov, ktorí sú doň 
zapojení:

•	 horizontálny:	 dialóg	 o	 rozvoji	 EÚ,	 jej	 bu-
dúcnosti a politike v jednotlivých oblas-
tiach medzi európskymi organizáciami 
občianskej spoločnosti,

•	 vertikálny:	štruktúrovaný,	pravidelný	dialóg	
medzi týmito organizáciami a EÚ,

•	 sektorový:	 každodenný	 dialóg	 medzi	 or-
ganizáciami občianskej spoločnosti a ich 
kontaktnými osobami zo zákonodarných a 
výkonných orgánov.

Je zaujímavé poznamenať, že koncepcia 
horizontálneho a vertikálneho občianskeho 
dialógu, ktorú EHSV predložil už v roku 2000, 
bola neskôr doslovne prevzatá do článku 11 
ods. 1 a ods. 2 Lisabonskej zmluvy.

Občiansky dialóg možno uskutočňovať 
smerom zdola nahor, keď iniciatívu prevezmú 
organizácie, a smerom zhora nadol, keď sú to 
inštitúcie, kto aktivuje proces.

Občiansky dialóg je dôležitým nástrojom 
uplatňovania zásad riadenia, ktorými sú 
otvorenosť, účasť, zodpovednosť, účinnosť, 
súdržnosť a subsidiarita.

4.   Aký je rozdiel medzi            
       občianskym dialógom a      
      sociálnym dialógom?
EHSV už od roku 1999 neustále upozorňuje 
na tento podstatný rozdiel. Na rozdiel od 
občianskeho dialógu je európsky sociálny 
dialóg v súlade s článkami 153 a 154 ZFEÚ 
mechanizmom s takmer legislatívnymi 
právomocami. Jeho účastníci, právomoci 
a postupy sú jasne určené a má takmer 
ústavný charakter. Jeho osobitosť vyplýva 
zo špecifických právomocí a zodpovedností 
jeho účastníkov, ktorí svoju úlohu vykonávajú 
nezávislým spôsobom. Ich úlohy a 
zodpovednosti preto nemôžu byť prenesené 
na iné oblasti politiky či na iných aktérov. 
Sociálny dialóg je teda skvelým príkladom 
fungovania participatívnej demokracie.

5.  Úloha EHSV pri uskutočňovaní 
      participatívnej demokracie
Zriadením Európskeho hospodárskeho a 
sociálneho výboru sprístupnili Rímske zmluvy 
európsky rozhodovací proces odvetvovým 
záujmovým skupinám. Výbor je kľúčovým 
subjektom ako zástupca, centrum informácií 
a legitímny hovorca organizovanej občianskej 
spoločnosti, a tým aj dôležitým spojovacím 
článkom medzi Európou a jej občanmi. 
Skladá sa „zo zástupcov organizácií 
zamestnávateľov, zástupcov organizácií 
zamestnancov a iných zástupcov 
občianskej spoločnosti, najmä zo sociálno-
ekonomických, občianskych, profesijných 
a kultúrnych oblastí“ (článok 300 ods. 2 
ZFEÚ).
EHSV si uvedomuje, že iba čiastočne 
reprezentuje rozmanitosť a vývoj základne, 
ktorá sa označuje pojmom „organizovaná 
občianska spoločnosť“, a preto vyvinul iniciatívy 
a uskutočnil reformy, aby zabezpečil čo 
najširšie zastúpenie organizovanej občianskej 
spoločnosti, a to prijatím pragmatického 
nevylučujúceho prístupu, pričom zároveň 
postupne budoval svoje vzťahy s európskou 
organizovanou občianskou spoločnosťou.

EHSV za posledných desať rokov bezpochyby 
dosiahol pokrok na ceste k definovaniu a 
uznaniu európskeho občianskeho dialógu a 
pri jeho realizácii v praxi. Ako však naznačujú 
požiadavky organizácií občianskej spoločnosti 
aj samotného výboru, je zjavné, že sa v tomto 
úsilí musí pokračovať a že sa musíme snažiť o 
intenzívnejšie a konkrétnejšie uplatňovanie 
článku 11 Lisabonskej zmluvy.

História EHSV nás naučila, že na vytvorenie 
a zavedenie novej účinnej štruktúry pre 
dialóg je potrebné fungujúce usporiadanie, 
inštitucionálna kontinuita a stále štruktúry. 
Z tohto dôvodu sa domnievame, že EHSV je 
stále bezpochyby veľmi skúseným základným 
pilierom tohto procesu.

 
V tomto dokumente boli použité výňatky z kompendia 
„Participatívna demokracia a občiansky dialóg: 
retrospektívny pohľad na príbeh napísaný EHSV“. http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.group-3-events-and-
activities
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