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Udeleženci delavnice so obravnavali vlogo civilne družbe in naloge, ki izhajajo iz novih področij 
pristojnosti po lizbonski pogodbi. Podrobno so bila obravnavana področja, za katera je največ zanimanja, 
kot so socialna razsežnost, varovanje podnebja, energija in migracije. 
  
Izrisale so se skupne teme delavnice:  
 
Solidarnost kot gonilna sila pri vseh teh vprašanjih, naj bo to pri migraciji, varovanju podnebja, energiji 
ali spodbujanju močne socialne politike v evropskih državah. 
  
Humanost kot sestavina številnih političnih področij za boj proti diskriminaciji, razvoj azilne politike in 
doslednost notranjih in zunanjih politik. 
  
Vloga in pomen civilne družbe pri bogatenju znanja o evropskih institucijah in njihovem razumevanju, 
ugotavljanju učinka socialnih in ekonomskih politik, obveščanju in razvijanju participativne demokracije. 
 
Stalnica v razpravi je bil socialni model in javne službe, vendar je to zapleteno področje z malo točkami 
soglasja. Zato pa je zanimiv predlog za komisarja s tega področja.  
 
Ti vidiki iz razprave kot dodana vrednost in spodbuda za nadaljnje delo Evropske unije kažejo, da bi bilo 
treba redno voditi posvetovanje s civilno družbo. Sredstva, s katerimi bi se to doseglo, vključujejo vrsto 
modelov, zlasti konvencijo o prihodnosti Evrope, pa tudi ECOSOC in skupino INGO Sveta Evrope.       
 
Migracije 
 

• Udeleženci delavnice so se bolj kot sankcijam in varnejšemu upravljanju mej posvečali 
vprašanjem solidarnosti in podpore priseljencem. 

• Nova pogodba ponuja več možnosti za razvoj pozitivne migracijske politike. 
• Evropa naj postane vodilna sila na področju spodbujanja miru, razvoja in boja proti korupciji na 

mednarodni ravni. 
• Nacionalne vlade morajo nadaljevati z določanjem dostopa do njihovih trgov dela.  
• Treba je okrepiti sodelovanje s sredozemsko regijo in znotraj nje ter razviti partnerstva z 

afriškimi državami. 
• Zavedati se je treba neizbežnih migracij zaradi demografskih sprememb. 
• Treba se je osredotočiti na položaj migrantk. 

 
Enakost 
 

• V evropskih politikah je treba okrepiti vidik enakosti spolov.  
• Treba je okrepiti vidik mladih glede mobilnosti, izobraževanja in stanovanj. 
• Zastavljeno je bilo tudi vprašanje boja proti diskriminaciji v vseh oblikah v zvezi s priseljenci in 

drugimi skupinami. 
• Kaže, da evropski socialni model pri mladih ne deluje. 

 
Socialna politika 

 
• Večina državljanov odobrava bolj socialno politiko na evropski ravni in predlaga preoblikovanje 

EU iz gospodarske v socialno unijo. 
• Nekateri so menili, da morajo za socialno politiko še naprej skrbeti nacionalne vlade, ker gre za 

zapleteno in občutljivo temo.   
• Razprava o socialnih storitvah. 

   



• Primer dobre prakse je bila skupna analiza trga dela evropskih socialnih partnerjev, ki je 
obravnavala trge dela in socialne izzive v državah članicah. 

 
Status civilne družbe 
 

• Opredelitev civilne družbe. 
• „Institucionalizacija“ dialoga civilne družbe. 
• Redno posvetovanje s civilno družbo. 
• Rešitev za demokratični deficit. 
• Sredstva za ugotavljanje učinka, ki ga imajo evropske socialne in gospodarske politike na 

državljane. 
• Model Sveta Evrope je naveden kot primer dobre prakse, prav tako tudi ECOSOC in 

konvencija o prihodnosti Evrope. 
 
Podnebje in energija 
 

• Odločen poziv k trajnostnemu razvoju. 
• Potreba po spodbujanju evropskih javnih dobrin. 
• Nova pogodba omogoča trdnejšo osnovo za prizadevanje za trajnostni razvoj. 
• Eden od predlogov je bil, da komisar za trajnostni razvoj predstavi tematiko institucijam EU. 
• Evropa ima v svetu pomembno vlogo pri zmanjševanju socialnih in okoljskih stroškov zaradi 

proizvodnje energije in upravljanja vodnih virov. 
 
Fizična razsežnost 
 

• Med različnimi instrumenti solidarnosti se je veliko razpravljajo o obdavčevanju. 
• Treba je določiti novo osnovo za obdavčevanje plač, čeprav brez doseženega soglasja o naravi 

osnove (proizvodi, finančne transakcije). 
• Izraženo stališče, po katerem naj se delo ne bi obdavčevalo in bi se vpeljal absolutni osnovni 

dohodek.   
• Negativni učinki DDV na dobrodelne institucije. 

 
 
Zaključek 
 
Agora je zelo dober način za zagotavljanje sodelovanja civilne družbe, ki je treba vzdrževati. Prepoznava 
vlogo in pomen civilne družbe pri bogatenju znanja o evropskih institucijah in njihovem razumevanju, 
ugotavljanju učinka socialnih in ekonomskih politik, obveščanju in razvijanju participativne demokracije. 
 
 
 
 

   


