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NEDERLANDSE SAMENVATTING

PARTICIPATIE IN EUROPESE AGENTSCHAPPEN: BELOFTEN HOUDEN 
IN DE INSTITUTIONELE PRAKTIJK

Hoofdstuk 1: Inleiding

Een kernpunt van Europese agentschappen is de noodzaak om de effectiviteit en de 
geloofwaardigheid van beleidsvorming in specifi eke gebieden en sectoren te vergroten. Europese 
agentschappen zijn actief op een aantal zeer actuele, zeer wetenschappelijk georiënteerde 
en controversiële gebieden, zoals luchtvaartveiligheid, veiligheid van voedingsmiddelen en 
diervoeders, medicijnen en fi nancieel toezicht. Europese agentschappen hebben vergaande 
bevoegdheden: het opstellen van regels die door de Commissie kunnen worden aangenomen, 
maar ook regulering door middel van zogenaamde ‘soft law’. Het is daarom cruciaal dat de 
agentschappen voldoen aan de verwachtingen omtrent zowel effectiviteit als geloofwaardigheid. 
Het hoge wetenschappelijke niveau en de expertise die agentschappen behoren te bezitten, 
bieden een redelijke basis voor het uitvoeren van hun taken en verantwoordelijkheden, maar 
uiteindelijk zijn het degenen die te maken hebben met de regulering die bepalen hoe bruikbaar 
of (maatschappelijk of wetenschappelijk) aanvaardbaar het werk van de agentschappen is. Met 
het oog hierop wordt participatie van belanghebbenden voor Europese agentschappen steeds 
belangrijker. Participatie wordt vaak geroemd als een van de essentiële kenmerken van Europese 
agentschappen. In veel gevallen vermelden de oprichtingsverordeningen van agentschappen al 
dat er participatiestructuren voor belanghebbenden worden ingesteld. Naast deze voorzieningen 
hebben diverse Europese agentschappen aanvullende, min of meer informele, participatiekanalen 
ontwikkeld.

Dit boek beschouwt de wenselijkheid van deelname van belanghebbenden en de reden 
waarom sommige agentschappen ook zonder wettelijke voorzieningen bijzonder graag 
participatiestructuren ontwikkelen, op basis van het idee dat participatie een of meer van 
de volgende centrale beloften kan vervullen: (i) zorgen dat het werk van agentschappen tot 
betere en beter gefundeerde resultaten leidt; (ii) inclusiviteit en responsiviteit van het werk 
van agentschappen stimuleren; (iii) naleving en uitvoering verbeteren; en (iv) transparantie en 
bewaking van de activiteiten van agentschappen verbeteren en vertrouwen opbouwen. In lijn 
met deze beloften kan de reikwijdte en impact van participatie in de context van Europese 
agentschappen essentieel zijn voor een effectieve uitvoering van hun taken evenals voor hun 
geloofwaardigheid.

Europese agentschappen en participatie komen uitgebreid aan bod in de wetenschappelijke 
literatuur, maar zijn tot nog toe niet systematisch samen onderzocht. Dit onderzoek stelt zich tot 
doel om deze leemte op te vullen, door participatie in Europese agentschappen te conceptualiseren 
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en een grondige beoordeling te geven van de mate waarin agentschappen erin slagen de centrale 
beloften van participatie te vervullen en van de manier waarop ze dit doen. Maakt participatie in 
Europese agentschappen haar beloften waar, en draagt zij bij aan effectieve beleidsvorming en de 
geloofwaardigheid van agentschappen, of is het een puur symbolische exercitie? Dit brengt ons, 
breder gesteld, bij onze overkoepelende onderzoeksvraag: “Maken Europese agentschappen de 
centrale beloften van participatie waar, en zo ja, op welke wijze?”

Hoofdstuk 2: Participatie in Europese agentschappen

In dit hoofdstuk wordt het evaluatiekader uitgewerkt dat als basis dient voor het onderzoek naar 
participatie in Europese agentschappen. De participatiestructuren van agentschappen worden 
afgebakend en geclassifi ceerd en de analytische benadering van het onderzoek wordt verklaard. 
In het bijzonder wordt het fundament gelegd voor de volgende empirische hoofdstukken.

In dit onderzoek wordt participatie gedefi nieerd als geformaliseerde interactie tussen Europese 
agentschappen en belanghebbende partijen, gekenmerkt door toegang tot activiteiten van de 
agentschappen en de kwaliteit van de beraadslaging, met als doel een of meer van de centrale 
beloften te vervullen. De centrale beloften van participatie verwijzen naar verschillende claims 
die in de onderliggende bronnen worden uitgesproken over de functies en fundamentele waarden 
die door participatie van belanghebbenden kunnen worden bereikt. Deze centrale beloften 
vormen samen het evaluatiekader waarmee participatie in Europese agentschappen zullen worden 
beoordeeld. In deze studie onderzoeken we de regels en praktijken van agentschappen door 
middel van empirisch onderzoek en analyseren we de mate waarin de beloften met betrekking tot 
participatie worden vervuld.

Afhankelijk van de reikwijdte en de aard van taken waar belanghebbenden toegang toe krijgen, 
kunnen we onderscheid maken tussen verschillende vormen van participatie: bestuurlijk, 
algemeen, quasi-regulerend en openbare raadpleging. Uit de functionele afbakening van 
verschillende vormen van participatie blijkt dat de focus van beloften moet worden verschoven 
naar verschillende participatiestructuren. In het bijzonder kan worden gesteld dat verschillende 
participatievormen en -fora mogelijk in het leven zijn geroepen om specifi eke beloften te helpen 
vervullen. 

Voor het hieruit voortvloeiende onderzoek naar participatie is een veelomvattend analytisch kader 
nodig. In dit hoofdstuk worden twee componenten van analyse verklaard uit de kernbetekenis 
van participatie: toegang tot participatie en de kwaliteit van de beraadslaging. De interactie 
tussen belanghebbenden en agentschappen is niet statisch, maar dynamisch en fl exibel. In de 
beoordeling van participatie in Europese agentschappen moet dus niet alleen de toegang worden 
meegenomen, maar ook de invloed van participatie (dus welk verschil er wordt gemaakt in termen 
van de beoogde beloften).
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Ten slotte bevat dit hoofdstuk een uitleg van de benadering van het onderzoek naar participatie 
in Europese agentschappen, een benadering die in alle empirische hoofdstukken wordt toegepast. 
Alle hierboven genoemde elementen worden aan elkaar gepast en de kenmerken van de jure en 
de facto onderzoek naar participatie worden uitgewerkt.

Hoofdstuk 3: Methodologie

In dit hoofdstuk wordt de methodologische aanpak besproken om te beoordelen of en hoe Europese 
agentschappen de centrale beloften van participatie vervullen. In het bijzonder wordt de keuze van 
de kwalitatieve onderzoeksmethode toegelicht, evenals de selectie van casussen, de belangrijkste 
gegevensbronnen en de manier waarop de gegevens zijn verzameld en geanalyseerd. De besproken 
agentschappen (de geselecteerde casussen) zijn het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), de 
Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), het Europees Agentschap voor de veiligheid 
van de luchtvaart (EASA) en de Europese Bankautoriteit (EBA).

Hoofdstukken 4-7: Verschillende vormen van participatie

Op basis van de aard van de mandaten en taken (dus de activiteiten van de agentschappen) 
waartoe belanghebbenden formeel toegang krijgen, kunnen verschillende vormen van 
participatie worden aangeduid: (i) bestuurlijke participatie, (ii) participatie in algemene zaken, 
(iii) quasi-regulerende participatie en (iv) openbare raadpleging. Wanneer we in aanmerking 
nemen dat de verschillende vormen van participatie verschillende functionele rollen kunnen 
aannemen (verschillende beloften kunnen vervullen), moeten we de bijzondere kenmerken van 
de diverse participatiestructuren in Europese agentschappen onderzoeken en beoordelen. Elke 
vorm van participatie wordt in een afzonderlijk hoofdstuk behandeld. Op basis van empirische 
analyse wordt in de hoofdstukken 4 t/m 7 getoond hoe verschillende vormen van participatie 
en participatiestructuren verschillende centrale beloften ondersteunen. (Met andere woorden: er 
wordt bij de verschillende vormen gekeken om welke primaire beloften het gaat.) Daarnaast 
worden de manier waarop en de mate waarin deze vormen en structuren daadwerkelijk hebben 
bijgedragen aan de vervulling van die beloften geëvalueerd.

In hoofdstuk 4 wordt de betekenis besproken van twee varianten van de betrokkenheid van 
belanghebbenden bij het strategisch bestuur van agentschappen: directe participatie in de directie 
en indirecte bestuursparticipatie via een adviesraad of als waarnemer van de directie. De directie 
is het belangrijkste bestuursorgaan van een agentschap en houdt zich bezig met de dagelijkse 
gang van zaken. De directie heeft diverse bestuursverantwoordelijkheden. Meestal betreft 
dit een toezichthoudende rol bij de begroting van het agentschap, goedkeuring van jaarlijkse 
werkprogramma’s en rapporten, het opstellen van een strategisch plan, het aannemen van interne 
beleidsdocumenten en de benoeming en het eventuele ontslag van een uitvoerend directeur. 
Wanneer belanghebbenden toegang krijgen tot de directie van een agentschap (direct of indirect), 
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worden ze betrokken bij een deel van het spectrum van bovengenoemde taken, of soms bij al 
deze taken. De functie van bestuursparticipatie betreft dus allereerst de rol van politiek voogd 
van een agentschap bij het vervullen van directietaken. Ook kan bestuursparticipatie diverse 
beloften vervullen, bijvoorbeeld door te zorgen dat de directie meer informatie ter beschikking 
heeft voor het nemen van besluiten, en door voor inclusiviteit te zorgen en de responsiviteit met 
betrekking tot de behoeften van betrokkenen te vergroten. Echter dient te worden gesteld dat 
directe (d.w.z. als lid met volledig stemrecht) en indirecte (als waarnemer of via een adviesraad) 
bestuursparticipatie verschillende verantwoordelijkheden voor belanghebbenden betekenen en 
dus ook over verschillende beloften gaan.

In hoofdstuk 5 worden de beloften van algemene participatie onderzocht en geëvalueerd: een 
vorm van participatie die niet verbonden is aan een specifi eke besluitvormingsprocedure. 
Deze vorm van participatie betekent dat er permanente groepen belanghebbenden in de interne 
structuur van agentschappen worden gevormd, die aanbevelingen doen en feedback geven op 
diverse horizontale kwesties die hun belangen betreffen. De beloften van algemene participatie 
kunnen variëren in relatie tot de specifi eke functies van agentschappen: van het bevorderen van 
reguliere informatie-uitwisseling tussen agentschappen en participatiegroepen en de leden van 
die groepen tot het vergroten van het vertrouwen in de activiteiten van agentschappen en het 
stimuleren van transparantie.

Hoofdstuk 6 gaat over interne quasi-regulerende participatie. Hier onderzoeken we de beloften 
van betrokkenheid van belanghebbenden bij de regelgevende taken van agentschappen: 
het opstellen van – uiteindelijk bindende – regels die door de Commissie kunnen worden 
aangenomen, of regulering door middel van ‘soft law’. In het bijzonder betekent quasi-regulerende 
participatie dat er adviesgroepen van stakeholders worden gevormd, die kunnen participeren 
en input geven in verschillende fasen van de besluitvormingsprocedure van agentschappen: 
vanaf de ontwerpfase (bijvoorbeeld een voorbereidende effectbeoordeling van de regelgeving) 
tot de fi nalisering als (concept)regel. Bij deze vorm van participatie gaat het om drie soorten 
beoogde beloften: (i) er komt meer relevante informatie beschikbaar voor agentschappen tijdens 
de besluitvormingsprocedure; (ii) naleving en uitvoering wordt verbeterd; (iii) inclusiviteit en 
responsiviteit worden gestimuleerd met betrekking tot de behoeften van de sectoren voor wie de 
regelgeving geldt. In alle drie de betekenissen kan interne quasi-regulerende participatie worden 
opgevat als hulpmiddel voor de effectiviteit van regelgeving door agentschappen.

Hoofdstuk 7 behandelt een vorm van externe quasi-regulerende participatie, namelijk openbare 
raadpleging. Ook hier wordt gekeken of en in welke mate de beloften van raadpleging met 
betrekking tot toegang en de algehele kwaliteit van de beraadslaging worden vervuld. Openbare 
raadpleging vindt plaats volgens een logica die anders is dan de logica van interne quasi-
regulerende participatie, omdat zij mogelijkheden biedt voor partijen buiten de structuur van 
het agentschap (het algemeen publiek of belanghebbenden) om te worden betrokken bij de 
regelgevingstaken van agentschappen en met hun inbreng bij te dragen aan dit proces. Openbare 
raadpleging is een relatief open proces en beoogt in het algemeen een heel spectrum aan beloften te 
vervullen: zorgen dat agentschappen beter gefundeerde regels opstellen, zorgen voor inclusiviteit 
en responsiviteit, conformiteit en uitvoering verbeteren en de transparantie van regelgeving 
door agentschappen vergroten.
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Hoofdstuk 8: Conclusies

Hoofdstuk 8, het slothoofdstuk, biedt een overzicht van de belangrijkste empirische bevindingen 
met betrekking tot de beloften van participatie uit het perspectief van de diverse vormen van 
participatie voor alle onderzochte agentschappen. Het geeft een contextuele evaluatie van 
participatie in Europese agentschappen als geheel. Bovendien biedt dit hoofdstuk theoretisch 
inzichten voor het onderzoek naar participatie en bekijkt het de toegevoegde waarde van 
participatiestructuren van agentschappen.

Het brede scala van participatiestructuren in Europese agentschappen in ogenschouw nemend kan 
worden gesteld dat deze broedplaatsen zijn voor ‘state of the art’ participatiepraktijken. De diverse 
interne (dat wil zeggen organische) en externe vormen van participatie bestrijken verschillende 
aspecten van de activiteiten van agentschappen, betreffen verschillende doelgroepen (met 
verschillende taken en verantwoordelijkheden) en beogen verschillende beloften van participatie 
te vervullen. Elke vorm van participatie is uniek en heeft zijn eigen kenmerken, zowel wat betreft 
de toegang als de kwaliteit van de beraadslaging. Daarom kan de stelling worden verdedigd dat er, 
juist vanwege de pluralistische aard en de inherente diversiteit, niet één enkel participatiemodel 
kan worden voorgestaan. 

Een bruikbaar alternatief voor een dergelijke algemene aanpak is consolidatie van de bestaande 
participatiestructuren op basis van bepaalde minimumnormen voor toegang tot participatie en 
de kwaliteit van het overleg. In het bijzonder kunnen de minimumnormen van de Commissie, 
zoals een heldere inhoud van het raadplegingsproces, inclusie van ‘relevante’ partijen, publicatie 
bij een ‘single access point’ en het bieden van erkenning en feedback, uitstekend aan de 
raadplegingsstructuur van agentschappen worden aangepast. Verder blijkt uit dit onderzoek dat 
participatie in Europese agentschappen een belangrijke inspiratiebron is voor het instellen van 
een set minimumnormen die van toepassing is op elke interne participatiestructuur. Dergelijke 
minimumnormen zouden niet alleen kunnen worden gebruikt voor participatie in Europese 
agentschappen, maar ook voor het bredere spectrum van Europees bestuur. De voorgestelde 
reikwijdte van deze minimumnormen is als volgt. Ten eerste dienen er een duidelijke visie en missie 
voor een participatiestructuur te zijn, en een verklaring welke primaire beloften moeten worden 
vervuld. Ten tweede moet gegarandeerd zijn dat alle belanghebbenden die relevant zijn voor de 
vervulling van de beoogde beloften van een bepaalde vorm of participatie, de gelegenheid krijgen 
om bij de participatie te worden betrokken. Voor het lidmaatschap van een participatieforum 
moeten bepaalde vastliggende en transparante criteria voor geschiktheid en benoeming worden 
gevolgd, en de selectieprocedure dient te beginnen met een open en transparante oproep tot 
het uitspreken van belangen. Ten derde moeten de leden van participatiefora, om de algehele 
kwaliteit van de beraadslaging te garanderen, toegang hebben tot tijdige en adequate informatie 
(in overeenstemming met de beoogde beloften). Daarnaast is in participatie voldoende tijd 
nodig om alle onderwerpen op de agenda van het participatieforum op adequate wijze te kunnen 
behandelen, en moeten de besluitvormingsprocedures zodanig zijn dat men binnen de groep 
optimaal tot overeenstemming kan komen. Ten slotte moeten de agentschappen de inbreng van 
participatiegroepen op passende wijze erkennen. 
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ENGLISH SUMMARY

PARTICIPATION IN EUROPEAN AGENCIES: 
KEEPING PROMISES IN INSTITUTIONAL PRACTICE

Chapter 1: Introduction

Central to the set up of European agencies has been the perceived need to increase the effectiveness 
and credibility of policy making in specifi c areas and sectors. Today, European agencies operate 
in a number of fast-paced, very scientifi c and highly contentious areas, such as aviation safety, 
food and feed safety, medicines, and fi nancial supervision. Given their often far-reaching 
functions, which may include the drafting of rules that may be adopted by the Commission as 
well as regulation by soft law, it is crucial that European agencies meet concurrent expectation 
of effectiveness and credibility bestowed upon them. Although the in-house scientifi c excellence 
and expertise that agencies ought to possess provides a reasonable basis for the discharge of their 
tasks and responsibilities, in the end it is those regulated that decide how feasible or (socially or 
scientifi cally) acceptable agencies’ outcomes are. To this end, it becomes increasingly important 
that European agencies ensure participation of interested parties. Indeed, participation is often 
heralded as one of the constitutive features of European agencies and in many cases, the creation 
of participatory structures that involve interested parties is envisaged in the agencies’ founding 
regulations. Further, beyond these provisions, several European agencies have developed 
additional more or less informal avenues of participation.

In this book, the suitability of involving interested parties, and the reason why some agencies are 
particularly keen to develop participatory structures even in the absence of legal provisions, rests 
on the idea that participation may fulfi l one or more of the following central promises: (i) ensure 
better and more informed agency outcomes, (ii) promote inclusiveness and responsiveness of 
agency operation, (iii) advance compliance and implementation, and (iv) enhance transparency 
and monitoring of agency activities and help build trust. In line with these promises, the extent 
and impact of participation in the context of European agencies can be crucial to the latter’s 
ability to perform their tasks effectively, as well as to their credibility.

Although both European agencies and participation are much discussed topics in the academic 
literature, they have, thus far, never been systematically examined together. The aim of this 
research is to remedy this gap by conceptualising participation in European agencies and providing 
a thorough assessment of the extent, and the manner, to which agencies have been successful in 
realising the central promises of participation. Does participation in European agencies deliver on 
its promises and, thus, contribute to effective policy-making and agency credibility or is it merely 
an exercise in window-dressing? This relates to our overarching research question, namely “Have 
European agencies lived up to the central promises of participation and, if so, in what manner?”
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Chapter 2: Participation in European Agencies

This chapter elaborates the evaluative framework that grounds the examination of participation 
in European agencies, delineates and classifi es the participatory structures of agencies, and 
explains the analytical approach guiding this research. It lays, in particular, the foundations for 
the subsequent empirical chapters.

In this research, participation is defi ned as a formalised interaction between European agencies 
and interested parties, characterised by access and the quality of deliberation, which is aimed 
at fulfi lling one or more of the central promises. The central promises of participation refer to 
different claims put forward in the underlying sources about the functions and fundamental 
values that participation of interested parties might accomplish. These central promises constitute 
the evaluative framework against which participation in European agencies is assessed. By 
examining the rules and practices of agencies through empirical research, this study analyses the 
extent to which the promises of participation have been fulfi lled.

Depending on the scope and the nature of tasks that interested parties are given access to, it 
is possible to distinguish between various forms of participation: managerial, general, quasi-
regulatory and public consultations. The functional delimitation of different forms of participation 
draws attention to the need to shift the focus of promises to different participatory structures in 
place. Specifi cally, it is argued that different forms and forums of participation may have been 
established in order to promote their specifi c sets of promises. 

The ensuing inquiry into participation requires a comprehensive analytical framework. This 
chapter explains two components of analysis derived from the core meaning of participation: 
access to participation and the quality of deliberation. The interaction between interested parties 
and agencies is not static, but a dynamic and versatile. Thus, the assessment of participation 
in European agencies needs to go beyond the conditions of access and take into account the 
infl uence of participation (i.e. the difference in terms of the envisaged promises).

Finally, this chapter explains the approach to studying participation in European agencies 
adopted, which is applied throughout the empirical chapters. It pieces together, in particular, all 
the above elements and elaborates the particularities of the de jure and the de facto inquiry into 
participation.
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Chapter 3: Methodology

This chapter explains the methodological approach to assessing whether and how European 
agencies have lived up to the central promises of participation. In particular, it elaborates the 
choice of a qualitative research method, including the case selection for the purpose of this study, 
as well as the main sources of data and the manner in which data was collected and analysed. 
The sample agencies (i.e. selected cases) include the European Medicines Agency (EMA), the 
European Food Safety Authority (EFSA), the European Aviation Safety Agency (EASA), and the 
European Banking Authority (EBA).

Chapters 4 – 7: Different Forms of Participation

Based on the nature of the mandates and tasks (i.e. the aspect of agency operation) that 
interested parties are formally given access to, different forms of participation can be identifi ed: 
(i) managerial participation, (ii) participation in general matters, (iii) quasi-regulatory 
participation, and (iv) public consultations. Considering that different forms of participation may 
assume distinctive functional roles (fulfi l different promises), it is necessary to investigate and 
assess the particularities of the diverse participatory arrangements existing in European agencies. 
Each form of participation is addressed in a separate chapter. Based on empirical analysis, 
Chapters 4 - 7 aim to show how different forms of participation and participatory structures 
support different central promises (i.e. identifi cation of primary promises) and evaluate the 
manner and the extent to which these forms and structures have actually enabled the fulfi lment 
of those promises.

Chapter 4 delves into the meaning of two variations of the involvement of interested parties 
in the strategic management of agencies: direct participation in management boards and 
indirect managerial participation via advisory boards and as observers of management boards. 
Management boards, as such, are the main steering bodies of agencies, concerned with effective 
day-to-day operation of agencies. They are entrusted with a variety of managerial responsibilities, 
which usually include a supervisory role in regard to agencies’ budget, approval of annual work 
programmes and reports, determination of strategic plans, adoption of internal policy documents, 
and the appointment and dismissal of executive directors. Where interested parties are granted 
access to the management boards of agencies (either directly or indirectly), they are involved in 
part of, or sometimes the whole spectrum of, the above-mentioned tasks. Thus, the functions of 
managerial participation fi rst and foremost pertain to the discharge of the management board tasks 
as political guardians of agencies. Also, managerial participation may fulfi l various promises, 
such as increasing the range of information that will be available to the management boards when 
making decisions, and ensuring inclusiveness and enhancing responsiveness to the needs of those 
concerned. It is argued, however, that the direct (i.e. as full voting members) and indirect (i.e. as 
observers or via an advisory board) managerial participation may entail different responsibilities 
for interested parties and thus comprise a different set of promises.
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Chapter 5 examines and evaluates the promises of participation in general matters, which is a 
form of participation that is not related to a specifi c decision-making procedure. This form of 
participation entails the creation of permanent groups of interested parties in the internal structure 
of agencies, which provide recommendations and feedback on various horizontal issues of their 
interest. The promises of participation in general matters may vary in relation to the specifi c 
functions that agencies advance; they may range from furthering regular exchange of information 
between agencies and participatory groups and among the members of such groups, to increasing 
confi dence and trust in agencies’ operation and promoting transparency.

Chapter 6 deals with internal quasi-regulatory participation. It examines closely the promises of 
interested parties’ involvement in the rulemaking tasks of agencies, which may comprise either 
the drafting of eventually binding implementing rules adopted by the Commission or regulation 
by soft law. Specifi cally, quasi-regulatory participation entails the establishment of consultative 
stakeholder groups, which may participate and provide their input at different stages of agencies’ 
rulemaking, ranging from its conception (e.g. preliminary regulatory impact assessment) to its 
fi nalisation as a (draft) rule. The intended promises of this form of participation are threefold: 
(i) it increases the range of relevant information that will be available to agencies in the course of 
rulemaking, (ii) it fosters compliance and implementation, and (iii) it promotes inclusiveness and 
responsiveness to the needs of the regulated sectors. In all three senses, internal quasi-regulatory 
participation can be understood as instrumental for the effectiveness of agency rulemaking.

Chapter 7 focuses on a form of external quasi-regulatory participation, namely public consultations, 
and again identifi es and assesses the fulfi lment of promises of consultation upon conditions of 
access and in regard to the overall quality of deliberation. Public consultations follow a different 
logic from the internal quasi-regulatory participation in the sense that they provide an opportunity 
for those situated outside the agency structure (either the public in general or interested parties) 
to be involved in the agencies’ rulemaking tasks and contribute to the process by virtue of their 
input. Given their relative openness, public consultations generally aim to fulfi l a whole spectrum 
of promises: advance more informed agencies’ rules, ensure inclusiveness and responsiveness, 
promote compliance and implementation, and enhance transparency of agencies’ rulemaking.
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Chapter 8: Conclusions

The concluding Chapter 8 summarises the main empirical fi ndings regarding the promises of 
participation from the perspective of each form of participation across agencies and provides a 
contextual evaluation of participation in European agencies as a whole. Moreover, the chapter 
also provides theoretical insights for researching participation and considers the added value of 
the participatory arrangements of agencies.

Considering the extensive range of participatory arrangements existing in European agencies, it 
can be claimed that they are breeding grounds for “state-of-the-art” participatory practices. The 
various internal (i.e. organic) and external forms of participation cover different aspects of agencies’ 
operation, include distinctive audiences (entrusted with different tasks and responsibilities), and 
are intended to fulfi l diverse promises of participation. Each form of participation is unique and 
has its own specifi cities both in terms of access and in regard to the quality of deliberation. To 
this extent, it can be defended that precisely due to this pluralistic nature and inherent diversity 
no single participatory model could be advocated. 

Nevertheless, a viable alternative to a common approach is consolidation of the existing 
participatory arrangements based on certain minimum standards applying to access to 
participation and the quality of deliberation. In particular, the Commission’s minimum standards, 
such as clear content of the consultation process, inclusion of the “relevant” parties, publication 
at the “single access point”, and provision of acknowledgement and feedback, could very 
much be fi tted to the realm of agencies’ consultations. Beyond this, from this research it also 
emerges that participation in European agencies provides a considerable source of inspiration 
for establishing a set of minimum standards applying to any internal participatory arrangement. 
What is more, such minimum standards could be utilised not only in regard to participation in 
European agencies, but also across the wider spectrum of EU administration. The proposed scope 
of minimum standards includes the following. First, there should be a clear vision and mission 
for a participatory arrangement and a statement of the primary promises to be achieved. Second, 
it should be ensured that all interested parties that matter for the fulfi lment of the envisaged 
promises of a given form of participation are given an opportunity to become involved. Also, the 
membership in a participatory forum should follow certain predefi ned and transparent eligibility 
and appointment criteria and the selection procedure should start with an open and transparent call 
for the expression of interests. Third, to ensure the overall quality of deliberation, the members of 
the participatory forums should have access to timely and adequate information (in line with the 
intended promises). Besides, participation needs to allow suffi cient time to adequately address all 
topics on the participatory forums’ agenda and the decision-making arrangements should be such 
as to allow the highest level of common understanding within the group. Finally, the participatory 
groups’ input should be properly acknowledged by the agencies. 


