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1.   Participativna demokracija  
       v Pogodbi o Evropski uniji
Participativna demokracija je zdaj sestavni 
del evropskega družbenega modela. 
Dopolnjevanje med predstavniško in 
participativno demokracijo opredeljuje 
Lizbonska pogodba, ki ju navaja v členih 
10 in 11 PEU. Člen 10(3) poleg tega 
državljanom podeljuje „pravico sodelovati v 
demokratičnem življenju Unije“ in določa, da 
„se odločitve sprejemajo kar najbolj odprto in 
v kar najtesnejši povezavi z državljani“, kar se 
navezuje na zahtevo po spoštovanju načela 
subsidiarnosti. Sodelovanje je torej postalo 
državljanska pravica, načelo subsidiarnosti 
pa steber participativne demokracije. 

Člen 11
1. Institucije dajejo državljanom in 

predstavniškim združenjem na ustrezen način 
možnost izražanja in javne izmenjave mnenj 
glede vseh področij delovanja Unije.

2. Institucije vzdržujejo odprt, pregleden in reden 
dialog s predstavniškimi združenji in civilno 
družbo.

3. Evropska komisija izvaja obsežna 
posvetovanja z udeleženimi stranmi, da se 
zagotovi usklajenost in preglednost delovanja 
Unije.

4. Najmanj milijon državljanov Unije iz večjega 
števila držav članic lahko s svojo pobudo 
Evropsko komisijo pozove, da v okviru svojih 
pristojnosti predloži ustrezen predlog v 
zadevah, za katere državljani menijo, da je 
za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt 
Unije.

Postopki in pogoji, potrebni za predložitev 
take pobude, se določijo v skladu s prvim 
pododstavkom člena 24 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

2.   Kaj je civilna družba?
Civilna družba je skupen izraz, ki zajema vse 
oblike družbenega delovanja posameznikov 
in skupin, ki ne izhajajo iz državnih struktur 

in jih država tudi ne vodi. Organizacije civilne 
družbe je v abstraktnem smislu mogoče 
opredeliti kot vsoto vseh organizacijskih 
struktur, katerih člani izpolnjujejo cilje in 
odgovornosti, ki so v splošnem interesu, 
in delujejo kot posredniki med javnimi 
organi in državljani. Za ocenjevanje stopnje 
reprezentativnosti organizacij civilne družbe 
je treba uporabljati tako kvantitativna kot tudi 
kvalitativna merila.

3.   Kaj je civilni dialog?
Civilni dialog je demokratičen in javen proces 
oblikovanja stališč, ki ima različne oblike glede 
na akterje, ki so v njem udeleženi:

•	 horizontalno:	dialog	med	evropskimi	orga-
nizacijami civilne družbe o razvoju, prihod-
nosti in politikah EU;

•	 vertikalno:	 reden	 strukturiran	 dialog	 med	
temi organizacijami in EU;

•	 sektorsko:	 vsakodnevni	 dialog	 med	 orga-
nizacijami civilne družbe in njihovimi so-
govorniki v okviru zakonodajne in izvršne 
oblasti.

Zanimivo je, da je bil pojem horizontalnega in 
vertikalnega civilnega dialoga, ki ga je EESO 
oblikoval že leta 2000, kasneje dobesedno 
prenesen v prvi in drugi odstavek člena 11 
Lizbonske pogodbe.

Civilni dialog je lahko proces od spodaj 
navzgor, v katerem pobudo prevzemajo 
organizacije, ali od zgoraj navzdol, pri čemer 
proces začnejo institucije.

Civilni dialog je bistven instrument za izvajanje 
načel upravljanja (odprtost, sodelovanje, 
odgovornost, učinkovitost in usklajenost) in 
subsidiarnosti.

4.   Kakšna je razlika med civilnim  
       in socialnim dialogom?
EESO že od leta 1999 nenehno opozarja 
na to pomembno razlikovanje. V nasprotju 
s civilnim dialogom je evropski socialni 

dialog mehanizem s skoraj zakonodajnimi 
pristojnostmi, v skladu s členoma 153 in 154 
PDEU. Poleg tega ima jasno opredeljene 
udeležence, pristojnosti in postopke ter 
skoraj ustavni status. Njegova posebnost 
izhaja iz posebnih pooblastil in odgovornosti 
udeležencev, ki so v socialnem dialogu 
povsem avtonomni. Ravno zato njihove 
vloge in odgovornosti ni mogoče prenesti na 
druga politična področja ali akterje. Socialni 
dialog je tako odličen primer delovanja načela 
participativne demokracije.

5.   Vloga EESO v udejanjanju      
       participativne demokracije
Z ustanovitvijo Ekonomsko-socialnega odbo-
ra sta Rimski pogodbi panožnim interesnim 
skupinam omogočile dostop do evropskega 
procesa odločanja. Odbor je ključni akter, saj 
deluje kot predstavnik, središče informacij in 
legitimni glasnik organizirane civilne družbe 
ter ima zato vlogo bistvenega mostu med 
Evropo in njenimi državljani: «sestavljajo 
[ga] predstavniki organizacij delodajalcev, 
delojemalcev in drugi predstavniki civilne 
družbe, predvsem s socialno-ekonoms-
kega, civilnega, poklicnega in kulturnega 
področja» (člen 300(2) PDEU).
EESO se zaveda, da le deloma odraža raznoli-
kost in razvoj, ki ga zajema izraz „organizirana 
civilna družba“, zaradi česar je prevzel pobude 
in izvedel reforme, s katerimi želi zagoto-
viti čim širšo zastopanost organizirane civilne 
družbe, pri tem pa je zavzel pragmatičen in od-
prt pristop ter obenem postopno izoblikoval 
strukturo svojih odnosov z evropsko organizi-
rano civilno družbo.

V zadnjem desetletju je EESO nedvomno 
močno pripomogel k opredelitvi, priznanju 
in izvajanju evropskega civilnega dialoga v 
praksi. Kljub temu pa je jasno, kot dokazu-
jejo tudi zahteve organizacij civilne družbe 
in Odbora samega, da se mora ta pot nadal-
jevati in da si moramo prizadevati za hitrejše 
in oprijemljivejše izvajanje člena 11 Lizbonske 
pogodbe.

Zgodovina EESO nas uči, da je za vzpostavitev 
in izvajanje novih, učinkovitih struktur za dia-
log treba zagotoviti dobro organizacijo, ins-
titucionalno kontinuiteto in stalne strukture. 
Zato menimo, da EESO še naprej ostaja nespo-
ren in zelo izkušen ključni akter v tem procesu.

 
Ta letak sestavljajo odlomki publikacije «Participativna 
demokracija: retrospektivni pregled zgodbe, ki jo je 
napisal EESO». http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
fr.group-3-events-and-activities
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