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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om utsikterna för utveckling av dialogen med medborgarna enligt Lissabonfördraget
(2008/2067(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen 
och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon 
den 13 december 2007,

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen,

– med beaktande av sin resolution av den 20 februari 2008 om Lissabonfördraget1,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-.../2008), 
och av följande skäl:

A. Lissabonfördraget ger unionsmedborgarna utökade rättigheter i förhållande till unionen 
genom att göra det lättare för dem att delta i diskussionen om en medborgarnas union 
och i föreningar som företräder det civila samhället.

B. De nuvarande föreskrifterna, som också införts i Lissabonfördraget, skapar de rättsliga 
ramar som behövs för att det ska kunna växa fram en dialog med medborgarna på 
europeisk nivå, men i praktiken tillämpas de dock inte alltid tillfredsställande.

C. Det är ett grundläggande villkor för medborgarnas engagemang i lagstiftningen och för 
de makthavandes agerande på alla nivåer att de europeiska institutionerna, samt de 
nationella, regionala och lokala myndigheterna i medlemsstaterna är öppna för dialog 
och samarbete med medborgarna och det civila samhällets organisationer.

D. Det civila samhället är olika högt utvecklat i de 27 medlemsstaterna och utnyttjar sig 
i olika hög grad av möjligheterna till deltagande demokrati, deltagande 
i lagstiftningsprocessen och dialog med de nationella, regionala och lokala 
myndigheterna.

E. Det finns ingen allmänt vedertagen definition på begreppet dialog med medborgarna 
och dessutom likställs detta begrepp med orätt med den sociala dialogen.

F. Frågan om vad som ska anses vara representativa organisationer för samhället ger 
upphov till mycket tvivel och att en organisation aktivt och effektivt för fram de åsikter 
den kämpar för är inte alltid liktydigt med att den är representativ.

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2008)0055.
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G. Erinras bör att Europeiska unionens olika institutioner i olika hög grad går in för den 
sociala dialogen.

1. Europaparlamentet sätter värde på Europeiska unionens insatser för att utveckla 
dialogen med medborgarna, såväl på europeisk nivå som på nationell, regional och lokal 
nivå i medlemsstaterna.

2. Europaparlamentet understryker vikten och betydelsen av att det informeras om 
dialogen med medborgarna och att den förs ut till medborgarna, framför allt genom att 
det arbetas och görs propaganda för Europeiska unionens åtgärder och syften samt 
skapas europeiska samarbetsnät och samhörighetskänslan och identifieringen med 
Europa förstärks ute i det civila samhället. 

3. Europaparlamentet understryker att det behövs en brett upplagd offentlig diskussion 
tillsammans med en mer effektiv dialog med medborgarna och en högre grad av politisk 
medvetenhet om Europeiska unionen vill uppnå sina politiska mål och föresatser.

4. Europaparlamentet understryker sitt särskilda engagemang till förmån för dialogen med 
medborgarna samt den betydelse som denna dialog tillerkänns i Lissabonfördraget, där 
den görs till en bindande princip för Europeiska unionens åtgärder på alla nivåer.

5. Europaparlamentet välkomnar att den representativa och den deltagande demokratin fått 
en starkare ställning genom att man i Lissabonfördraget tagit med föreskrifter om ett 
”medborgarinitiativ”, så att en miljon medborgare i ett antal medlemsstater kan begära 
att kommissionen lägger fram ett lagstiftningsförslag.

6. Europaparlamentet uppmanar de europeiska institutionerna och likaså medlemsstaternas 
nationella, regionala och lokala myndigheter att så fullständigt som möjligt använda sig 
av den nuvarande rättsliga ramen och exemplen på god praxis för att utveckla dialogen 
med medborgarna och det civila samhällets organisationer. 

7. Europaparlamentet uppmanar de europeiska institutionerna att i dialogen med 
medborgarna låta alla intresserade företrädare för det civila samhället medverka och 
påpekar i detta sammanhang att det har en avgörande betydelse att unga 
unionsmedborgare får göra sig hörda, eftersom det är de som kommer att utforma och 
ansvara för ”morgondagens Europa”.

8. Europaparlamentet uppmanar de europeiska institutionerna att se till att alla 
unionsmedborgare – bland dem kvinnor och män, liksom gamla och unga, har möjlighet 
att aktivt och utan diskriminering samt på grundval av lika rättigheter engagera sig 
i medborgarnas diskussion. Europeiska unionen bör på detta område förverkliga 
jämställdhetstanken och föregå med exempel för att den ska utbredas både 
i medlemsstaterna och utanför EU.

9. Europaparlamentet uppmanar de europeiska institutionerna att utarbeta klara principer 
med insyn samt föreskriva mekanismer och förfaranden för dialogen med medborgarna 
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i enlighet med ”Allmänna principer och miniminormer för kommissionens samråd med 
berörda parter”1.

10. Europaparlamentet uppmanar de europeiska institutionerna att med insyn utveckla 
dialogen med medborgarna inom alla områden för unionens politik och bevara den fulla 
jämvikten mellan den offentliga och privata sektorn.

11. Europaparlamentet uppmanar de europeiska institutionerna att tillförsäkra en bättre 
kommunikation, en bättre informationsgång och en bättre samordning av sina åtgärder 
för samråd med samhället genom att närmare samarbeta för att bygga upp den 
europeiska dialogen med medborgarna och främja en aktiv europeisk grund bland 
unionsmedborgarna.

12. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens råd att göra det enklare och lättare 
att ta del av dess arbete, vilket är ett oeftergivligt villkor för att man ska kunna få till 
stånd en verklig dialog med det civila samhället.

13. Europaparlamentet understryker betydelsen av att det utvecklas en europeisk 
kommunikationspolitik för nya redskap och metoder för kommunikationen med 
unionsmedborgarna (genom Internet, e-teknik och modern audiovisuell teknik).

14. Europaparlamentet efterlyser en fortsättning på de aktuella initiativ som nyligen tagits 
till förmån för att deltagande från det civila samhällets sida ska bli en del av den 
europeiska integrationsprocessen, såsom Europe by Satellite, Medborgarnas Agora, 
temainriktade forum för medborgarna (såsom Your Europe), diskussioner på Internet 
och så vidare.

15. Europaparlamentet understryker betydelsen av att det forskas professionellt i den 
allmänna opinionen bland unionsmedborgarna, för att man ska kunna identifiera och 
förstå vilka behov och förväntningar unionsmedborgarna har i fråga om hur unionen 
fungerar.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas nationella, regionala och lokala 
myndigheter att stödja dialogen med medborgarna, framför allt i de länder och regioner 
och inom de områden där denna dialog ännu inte är fullt utvecklad eller inte vunnit 
tillräckligt insteg.

17. Europaparlamentet vädjar till företrädarna för samhället i Europa att aktivt gå med 
i dialogen med medborgarna och i arbetet med att ta fram europeiska program och en 
europeisk politik som gör det möjligt att utöva inflytande på beslutsprocessen.

18. Europaparlamentet uppmuntrar unionsmedborgarna till ett brett upplagt deltagande 
i debatter och diskussioner om europeiska frågor och samtidigt att rösta i valet till 
Europaparlamentet.

                                               
1 Meddelande från kommissionen ”Mot en bättre struktur för samråd och dialog. Allmänna principer och 
miniminormer för kommissionens samråd med berörda parter”, KOM(2002)0704.
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19. Europaparlamentet påpekar att det behövs adekvata ekonomiska resurser för att man ska 
kunna föra en dialog med medborgarna på alla plan, alltså på europeisk, nationell, 
regional och lokal nivå och hänvänder sig till dem som har intresse av och ansvar för att 
organisera en sådan dialog, med begäran om att de tillförsäkra ett adekvat ekonomiskt 
stöd.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
medlemsstaternas parlament, rådet och kommissionen och till Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén och Regionkommittén.
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MOTIVERING

”Vi bildar inte unionen för stater och regeringar, utan vi bildar den – för medborgarna”
Jean Monnet

”Ingenting om oss, utan oss” – detta förväntar sig medborgarna i Europeiska unionen av 
unionens institutioner. Fortsatta utvidgningar av Europeiska unionen medför att inte bara 
antalet medlemsstater ökar, utan även antalet medborgare som underkastas 
gemenskapsrättsliga regleringar. Och även om unionen är ett projekt som undergår 
systematiska förändringar och omformningar, hinner tyvärr kommunikationen mellan EU och 
medborgarna inte med i dessa förändringar. Det har uppstått stora brister i kommunikationen. 
Detta visade sig både genom att Frankrike och Nederländerna sade ”nej” till 
konstitutionsfördraget och genom att Irland sade ”nej” till Lissabonfördraget. 
Kommunikationsbristerna tycks bli mindre tack vare initiativ som tas och projekt som 
genomförs av EU:s institutioner. Åtgärderna visar att en medveten inverkan på utvecklingen 
av en deltagande demokrati – som gäller europeiska frågor på lokal och regional, nationell 
och överstatlig nivå – är möjlig.

Alltsedan 1990-talet har de europeiska institutionerna långsamt men systematiskt öppnat sig 
för medborgarna. De erkänner allt tydligare civilsamhällets roll och inhämtar allt oftare dess 
uppfattningar. Den dialog som förs mellan EU:s institutioner och icke-statliga organisationer 
har fått plats i ett brett spektrum av olika politiska program inom unionen och fått namnet 
medborgardialog.

Emellertid har EU ännu mycket att ta igen på kommunikationsområdet, särskilt 
medborgardialogen. Det är uppenbart att man inte kan bygga upp ett europeiskt projekt utan 
medborgare, utan vad mera är – kommunikationen med dem är nödvändig för att demokratin 
ska fungera normalt. Och tvärtom, medborgarnas intresse för Europa och deras stöd till EU 
kan uppbyggas endast tack vare fullständig information, en levande, öppen debatt och genom 
att medborgarna aktivt tas med i europeiska frågor, enligt principen att ”Varje medborgare 
ska ha rätt att delta i unionens demokratiska liv. Besluten ska fattas så öppet och så nära 
medborgarna som möjligt.” (artikel 10, i EU-fördraget).

Huvudsyftet med detta betänkande är att understryka medborgardialogens viktiga roll och 
stora betydelse inom Europeiska unionen, särskilt inom ramen för Lissabonfördraget, när det 
gäller att ange nya former och möjligheter för EU samt det nödvändiga i att utarbeta klara och 
tydliga principer för att föra denna dialog på ett europeiskt forum.

Lissabonfördraget har givit medborgardialogen en överordnad betydelse som är bindande för 
nästan alla slags politiska program inom unionen och alla verksamhetsområden
i EU (avdelning II ”Beslut om demokratiska principer” i EU-fördraget), särskilt artikel 11). 
Man kan dock inte diskutera medborgardialogen utan att engagera det civila samhället, och 
därför anordnade föredraganden i juni 2008 vid Europaparlamentet ett seminarium som 
ägnades åt utveckling av medborgardialogen sedan Lissabonfördraget trätt i kraft. Seminariet 
fick ett brett deltagande av representanter för civilsamhället och blev en fullständig framgång. 
De intressanta slutledningarna har bland annat legat till grund för detta betänkande.
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Inom EU finns det – varken rättsligt eller i praktiken – någon enhetlig och allmänt tillämpad 
definition av medborgardialogen. Förutom några dokument från Europeiska kommissionen 
om EU:s samråds- och kommunikationspolitik1 finner vi inga regler som definierar dess 
struktur, ramar eller metod för att föra densamma. Förståelsen för vad medborgardialogen är 
försvårar ytterligare ett differentierat sätt att närma sig den från unionens institutioner. Det 
finns t.ex. allvarliga förbehåll i fråga om i vad mån de icke-statliga organisationer som 
inbjuds till dialog är representativa, samt att rådet arbetar totalt isolerat från EU:s medborgare, 
eller i fråga om alltför stor frihet (särskilt från Europeiska kommissionens sida) beträffande 
sättet att föra denna dialog.

Enligt föredraganden har således definieringen (eller beskrivningen) av själva begreppet 
medborgardialog på EU-nivå väsentlig betydelse. Det är också viktigt att formulera regler 
som anger huruvida deltagarna i dialogen från civilsamhället är representativa.

Principen att vara representativ för civilsamhället bör tillämpas genom att man såsom 
partner i dialogen anger sådana organisationer som medborgarna identifierar sig med och som 
på bästa, d.v.s. på det mest fullständiga och kompetenta sätt företräder deras intressen. 
Framgången för medborgardialogen kommer just att bero på i vilken grad deltagarna är 
representativa, d.v.s. att alla nyckelpartner (subjekt) engageras som är intresserade av 
ämnesvalet i den dialog som pågår (d.v.s. unionens institutioner, nationella, regionala och 
lokala myndigheter i medlemsstaterna; europeiska politiska partier, icke-statliga 
organisationer och andra representanter för civilsamhället).

Medborgardialogen har, naturligt nog, en tvåsidig och ömsesidig karaktär. Det räcker alltså 
inte att uteslutande underrätta medborgarna om unionens verksamhet, utan man måste också 
hitta tid för att lyssna till deras uppfattning. De ska också kunna känna sig övertygade om att 
EU:s institutioner tar hänsyn till och beaktar de åsikter som medborgarna ger uttryck för. 
Principen om ömsesidighet kräver att även deltagarna erhåller information tillbaka, 
d.v.s. underrättas om vad som händer med de krav som framförs inom ramen för dialogen. Är 
inte detta syftet med att ge samhällsmedborgarna ökat inflytande på EU:s beslut?

När dialogparterna ska väljas ut är det också viktigt med jämvikt mellan den privata och den 
offentliga sektorn samt att representanter för samhällsorganisationer och sakkunniga 
behandlas lika. 

Principen om insyn (transparens). Då man väljer (inbjuder) deltagare i en dialog bör 
europeiska institutioner agera på ett så öppet sätt som möjligt. För att förverkliga detta resultat 
föreslår föredraganden bl.a. en systematisk publikation av förteckningar över organisationer, 
som deltagit i samråd, framlagt sin synpunkt och sina förslag. Att ett samråd (dialog) kommer 
i gång bör från unionens sida få till följd att en person utses som blir ansvarig för kontakten 
med företrädare för organisationer inom civilsamhället.

                                               
1 Se: Europeiska kommissionens dokument: Vitbok om EU:s kommunikationspolitik KOM(2006)0035; Plan D 
som i demokrati, dialog och debatt (KOM(2005)0494;  Åtgärdsplan för att stärka det kommunicerande Europa 
(SEK(2005)0985); Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av programmet ‘Medborgare 
för Europa’ för åren 2007-2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap KOM(2005)0116; 
Meddelande från kommissionen - Mot en bättre struktur för samråd och dialog. Allmänna principer och 
miniminormer för kommissionens samråd med berörda parter KOM(2002)0704; Vitbok om styrelseformer 
(White Paper on Governance, 2001).
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Å andra sidan bör icke-statliga organisationer (europeiska och nationella) vid beslut som 
följer genom de slags politiska program som förs i unionen, klart och tydligt ange vem och 
vems intresse de företräder. Detta ger möjlighet att skilja lobbyister från äkta företrädare för 
civilsamhället.

Principer för att föra en medborgardialog 

Här ska man ta fram ett meddelande från Europeiska kommissionen om ökat samråd och 
ökad dialog (2002), som anger huvudprinciperna för hur kommissionen hanterar offentliga 
samråd. I meddelandet understryks att det bör samrådas med alla eventuellt berörda grupper, 
att man ska låta dem få informationer som är nödvändiga för att ge utlåtande om ett dokument 
som samrådet gäller, d.v.s. förslag, och även att de som omfattas av samrådet alltid bör få en 
bekräftelse på om deras utlåtande kommit fram till frågeställaren. Dessa principer är 
framförallt koncentrerade kring kvaliteten i processen med konsultationer och dialog, men de 
preciserar ej ramar och procedurer. Därför förväntar sig föredraganden, att Europeiska 
kommissionen genomför verifiering av dessa och anpassar dem till moderna behov, för att de 
ska bli gemensamma principer för alla institutioner.

Den viktigaste rollen för att stödja och utveckla medborgardialogen, och särskilt att engagera
medborgarna i dialogen, har utan tvivel ett lands nationella, regionala och lokala myndigheter. 
Samråd bör ske med medborgarna på dessa tre nivåer, och deras uppfattningar, särskilt då det
gäller europeiska frågor, bör framföras till EU:s institutioner. Därför föreslår jag att de 
nationella, regionala och lokala myndigheterna ges i uppgift att lyfta fram och tillämpa 
medborgardialogen så ofta som möjligt. Genom att delta i denna dialog får medborgarna 
i EU stifta praktisk bekantskap med hur en deltagande demokrati fungerar, och de kommer att 
få en verklig möjlighet att utnyttja sina rättigheter.

I samband med att Lissabonfördraget träder i kraft måste man särskilt framhäva det 
s.k. medborgarinitiativet ”1 miljon underskrifter” under det lagstiftningsförslag som ställs 
till kommissionen. Det är tack vare detta initiativ som alla delar av EU:s demokratiska liv 
(medborgare och icke-statliga organisationer) tydligt kan formulera och officiellt framföra
sina förväntningar på unionen.

I syfte att effektivisera och förbättra medborgardialogen vill jag även lyfta fram följande 
punkter:

1. Öppenheten i Europeiska unionens råd – ökad och förenklad tillgång till rådets 
dokument, vilket anses ha en nyckelfunktion för att få i gång en god dialog med 
civilsamhället. Dessutom bör informationen om arbetet i enskilda arbetsgrupper vara mer 
tillgänglig för Europaparlamentet och civilsamhället.

2. Förbättrat och närmare samarbete mellan EU:s institutioner när det gäller samråd
med civilsamhället. Framför allt bör det upprättas en gemensam plattform för samarbetet
mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen där även 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén deltar.

Adlib Express Watermark



PE411.919v02-00 10/10 PR\742208SV.doc

SV

3. Att skapa nya kanaler, metoder och möjligheter att göra sig förstådd med 
medborgarna, och även att utveckla samarbetet med medieri Man måste söka efter 
och aktivt utnyttja nya tekniker för att skapa informationskanaler, då även digitalteknik, 
Internet. Då det gäller medierna vill jag notera ett betydande framsteg i denna fråga, som 
bl.a. består i att man satt i gång kanalen Europe by Satellite.

För att förutsäga och förstå reaktioner från den allmänna opinionen i Europa (som har en 
ovanligt komplicerad karaktär, eftersom den avspeglar inhemska perspektiv och politiska 
valmöjligheter) ska man också utveckla de mekanismer (t.ex. europeiska tankesmedjor) 
som ger möjlighet att undersöka europeiska förväntningar och sådana trender som 
representeras av européer.

4. Finansieringsfrågor. En verklig dialog med medborgarna kräver att erforderliga medel 
tas i bruk. Här vill jag understryka EU:s antagna förordning om politiska partier och 
stiftelser, som är resultatet av den första fasen i plan D och som ska spela en viktig roll 
för att engagera medborgarna i en permanent, verklig och saklig dialog.

I synnerhet ska man under valkampanjen till Europaparlamentet 2009 rikta uppmärksamheten 
mot europeiska frågor. EU:s medborgare måste övertygas om att valdeltagandet ger dem 
(genom valda representanter) stort inflytande på de beslut som fattas på EU-nivå, och särskilt 
då på de beslut som inverkar på deras dagliga liv. I de frågor som medborgarna berörs av 
måste de också inse, och faktiskt vara säkra på, att EU:s institutioner inte kommer att fatta 
beslut utan att samråda med dem. Därför råder det inget tvivel om att de europeiska medel 
som är avsedda för valet 2009 blir en utomordentlig investering i utvecklingen av en 
deltagande demokrati.

Beroende på det nationella sammanhanget (särskilt nationella traditioner, erfarenheter och 
organisationsförmåga) kan varje finansiellt stöd, även begränsade stöd, till icke-statliga 
organisationer som verkar på nationell nivå i betydande grad förbättra mekanismerna 
i medborgardialogen.

Slutligen vill jag uppmuntra till ett brett stöd åt de initiativ gällande medborgardialog som 
haft framgång och fått fäste i Europa (t.ex. Agora, såsom forum som förbinder medborgare 
med Europaparlamentet), och även vädja om nya interinstitutionella åtgärder och projekt 
inom ramen för EU:s kommunikationspolitik.
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