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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om perspektiver for udvikling af den civile dialog under Lissabontraktaten
(2008/2067(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab af 13. december 2007,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab,

– der henviser til sin beslutning af 20. februar 2008 om Lissabontraktaten1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
(A6-0000/2008),

A. der henviser til, at Lissabontraktaten styrker de europæiske borgeres rettigheder over for 
Unionen ved at lette deres deltagelse i drøftelser om borgernes Union og i organisationer, 
som repræsenterer det civile samfund,

B. der henviser til, at de aktuelle bestemmelser, der også indgår i Lissabontraktaten, ganske 
vist skaber den nødvendige retlige ramme for den civile dialog på europæisk plan, men at 
de i praksis ikke altid anvendes tilfredsstillende,

C. der henviser til, at åbenhed i europæiske, nationale, regionale og lokale institutioner i 
medlemsstaterne over for dialog og samarbejde med borgerne og med det civile samfunds 
organisationer er en grundlæggende forudsætning for disses engagement i processen til 
sikring af ret og god regeringsførelse på alle planer,

D. der henviser til, at det civile samfund i de 27 medlemsstater befinder sig på meget 
forskellige udviklingsstadier, og i meget forskellig grad benytter sig af midler til partitativ 
udformning af politikken, deltagelse i lovgivningsprocessen og dialog med de respektive 
nationale, regionale og lokale myndigheder,

E. der henviser til, at der ikke er enighed om, hvad den civile dialog omfatter, og at denne 
endog med urette sidestilles med den sociale dialog,

F. der henviser til, at spørgsmålet om fastlæggelse af den repræsentative karakter af det 
civile samfunds organisationer diskuteres ivrigt, og at visse organisationers aktiviteter og 
effektivitet i forbindelse med gennemførelse af deres standpunkter ikke altid svarer til 
graden af deres repræsentativitet,

G. der henviser til, at Den Europæiske Unions enkelte institutioner har valgt forskellige 

                                               
1 Vedtagne tekster P6_TA(2008)0055.
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holdninger til den civile dialog,

1. værdsætter Den Europæiske Unions bidrag til udvikling af den civile dialog, såvel på 
europæisk plan som på nationalt, regionalt og lokalt plan;

2. understreger vægten og betydningen af de informative og mod offentligheden rettede 
funktioner af den civile dialog, navnlig gennem fremme og formidling af Den Europæiske 
Unions foranstaltninger og målsætninger, skabelse af et samarbejdsnet i Europa og 
styrkelse af den europæiske identitet i det civile samfund;

3. understreger, at der med sigte på realisering af Den Europæiske Unions politiske mål og 
intentioner er behov for en bredere offentlig debat, en mere effektiv civil dialog og en øget 
politisk bevidsthed;

4. henviser til sit særlige engagement inden for rammerne af den civile dialog og til den 
betydning, denne dialog har i Lissabontraktaten, hvor den tillægges rang af overordnet 
princip for samtlige Den Europæiske Unions aktiviteter;

5. glæder sig over styrkelsen af de repræsentative og partitative politiske elementer gennem 
Lissabontraktaten, navnlig gennem det såkaldte borgerinitiativ, der indebærer, at en 
million borgere fra flere medlemsstater kan opfordre Kommissionen til at forelægge et 
forslag til retsakt;

6. opfordrer Den Europæiske Unions institutioner og de nationale, regionale og lokale 
myndigheder i medlemsstaterne til bedst muligt at udnytte den eksisterende retsramme og 
eksempler på god praksis til at udvikle dialogen med borgerne og det civile samfunds 
organisationer; 

7. opfordrer Den Europæiske Unions institutioner til at inddrage alle interesserede 
repræsentanter for det civile samfund i den civile dialog, idet holdningen blandt EU's unge 
borgere, der skal udforme "morgendagens Europa", bør tillægges særlig vægt;

8. opfordrer Den Europæiske Unions institutioner til at sikre, at EU's borgere - kvinder og 
mænd samt gamle og unge - kan deltage i den civile dialog, aktivt, uden diskriminering og 
ligeberettiget; henviser til, at Den Europæiske Union således må bidrage til realisering af 
princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder, og bør stå som et godt eksempel ved 
gennemførelsen, både i og uden for EU;

9. opfordrer Den Europæiske Unions institutioner til at udarbejde ensartede, transparente 
principper og mekanismer og procedurer til gennemførelse af den civile dialog og i denne 
forbindelse til at tage hensyn til Kommissionens meddelelse "Mod en stærkere hørings- og 
dialogkultur - generelle principper og minimumsstandarder ved Kommissionens høring af 
interesserede parter"1

10. opfordrer Den Europæiske Unions institutioner til at udvikle den civile dialog på alle EU's 
politiske områder og i denne forbindelse at tage hensyn til princippet om transparens samt 

                                               
1 Meddelelse fra Kommissionen: Mod en stærkere hørings- og dialogkultur - generelle principper og 
minimumsstandarder ved Kommissionens høring af interesserede parter - KOM(2002)0704,
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sikre et velafbalanceret forhold mellem den offentlige og den private sektor; 

11. opfordrer Den Europæiske Unions institutioner til med henblik på sikring af bedre 
kommunikation, koordinering og bedre information om foranstaltningerne at tilstræbe et 
snævrere samarbejde om udbygningen af den civile dialog i Europa og til aktivt at 
markere den europæiske holdning over for EU's borgere;

12. opfordrer Rådet til at lette og forenkle adgangen til dets aktiviteter, da dette er en 
grundlæggende forudsætning for indledning af en ægte dialog med det civile samfund; 

13. understreger betydningen af en veludviklet europæisk kommunikationspolitik i 
forbindelse med tilrådighedsstillelsen af nye midler og redskaber til kommunikation med 
EU's borgere (internet, e-teknologier og moderne audiovisuelle teknologier);

14. går ind for fortsættelse af allerede velfungerende EU-initiativer med sigte på at øge det 
civile samfunds inddragelse i den europæiske integrationsproces, som f.eks. Europe by 
Satelite, Borgernes Agora, temaspecifikke borgerfora (f.eks. Your Europe), diskussioner 
på internettet osv.;

15. henviser navnlig til betydningen af professionelle meningsmålinger i EU med sigte på 
identifikation af og bedre forståelse for EU-borgernes behov og forventninger, for så vidt 
angår Unionens funktionsmåde;

16. opfordrer de nationale, regionale og lokale organer i medlemsstaterne til at fremme den 
civile dialog, navnlig i de lande og regioner og på de områder, hvor den endnu ikke er 
fuldt udviklet og gennemført;

17. appellerer til repræsentanterne for det europæiske samfund om at deltage aktivt i den 
civile dialog og i arbejdet med europæiske programmer og politikområder, der kan have 
betydning for beslutningsprocessen;

18. opfordrer EU's borgere til i øget udstrækning at engagere sig i debatter og drøftelser om 
europæiske spørgsmål og til at deltage i det forestående valg til Europa-Parlamentet;

19. henviser til, at der med henblik på dialogen med borgerne på alle planer - både på EU-plan 
og på nationalt, regionalt og lokalt plan - er behov for passende finansielle midler, og 
opfordrer deltagerne i denne dialog og de instanser, der har ansvaret for den, til at sikre 
tilstrækkelig finansiering;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til medlemsstaternes parlamenter, Rådet, 
Kommissionen samt Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget.
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