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Настоящият доклад има за цел да разгледа начините за намаляване на дистанцията 
между гражданите на ЕС и Европейския съюз и неговите институции, наричана често 
демократичен дефицит1, посредством въвеждане на нова демократична практика на 
допитване до европейските граждани.
Съществува усещането, че гражданите на ЕС нямат чувството, че са овластени. За 
разлика от националната политика, те имат усещането, че упражняват слабо влияние 
върху политиката на ЕС. Изключително важно е сред европейските граждани да се 
създаде усещането, че са в сърцето на политиките на Европейския съюз, както и на 
съвместното управление на интеграционния процес на ЕС.

I. Криза на демократична легитимност в контекста на управлението на ЕС

Демократичната празнота между Европейския съюз и неговите граждани се увеличава 
поради (1) присъщата сложност на неговата система на вземане на решения и (2) 
кризата на легитимност в контекста на (3) трансформацията на управлението, (4) 
недостатъчното общуване. Тези фактори подчертават (5) дефицита на доверие и 
ангажираността на ЕС към неговите граждани.

ЕС изглежда много сложен политически орган, чиито процеси на вземане на решения 
са по-скоро неразбираеми. Основните черти на демократичния дефицит в ЕС са (1) 
превъзходство на изпълнителните органи както на наднационално равнище 
(Европейската комисия), така и на междуправителствено равнище (Съвета). На второ 
място, забелязваме, че процесът на вземане на решения разчита в голяма степен на 
експертни знания, което води до доминиране на високо специализирани групи. На 
последно място, сложният процес на договаряне, доминиран от принципите на водене 
на преговори и постигането на консенсус, прави резултатите трудно разбираеми за 
обикновените граждани и засилва усещането за отчужденост от процеса на определяне
на политиките в Брюксел.

Във всяка система на представителство винаги има известна степен на демократичен 
дефицит. И все пак този дефицит може да бъде балансиран от други източници на 
легитимност. ЕС не може да претендира за традиционни източници на легитимност
(конституция, език, територия, история, етническа група) и затова трябваше да
претендира за легитимност от самия процес на интеграция. ЕС претендира за „крайна 
легитимност“, като подчертава своята роля в създаването на мирно пространство и 
споделено благоденствие и лансирането на конкретни проекти (митнически съюз, 
икономически и валутен съюз и т. н.). В момента обаче това твърдение се изчерпва и е 
застрашено от идеологическа и морална безсъдържателност. Ситуацията изисква нов 
източник на легитимност, който възстановява връзката между Европейския съюз и 
неговите граждани.

Тези промени се осъществяват в контекст, предопределян от последиците от 
глобализацията, динамиката на самата европейска интеграция и големите
социално-политически промени. Глобализацията ограничава способността на 
националната държава да предприема самостоятелни политики и адекватно да 

                                               
1 Счита се, че терминът „демократичен дефицит“ се е появил за пръв път в JEF Manifesto през 1977 г.
(Берлин, 1977 г.).
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обезпечава потребностите и стремежите на своите граждани. Европейската интеграция 
би могла да се тълкува като организирано ерозиране на правомощията и полето на 
действие на националните държави с евентуално опасния страничен ефект от 
размиване на отговорностите. На последно място, социално-политическите и 
технологичните промени допринасят за силна индивидуализация в поведението на 
гласоподавателите и засилват тенденцията към създаване на няколко институции за 
пряка демокрация заедно с традиционната система на представителство (популярна 
инициатива, референдуми).
В резултат от тези присъщи характеристики на системата и динамичността на средата
ние забелязваме дефицит на доверие и участие сред европейските граждани, който се 
проявява в „крах на популярната легитимност на ЕС от началото на 90-те години 
досега“1. В периода между 1989 и 2006 г. проучванията на Евробарометър постоянно 
показват наличие на това усещане за отдалеченост, заедно със силно усещане, че 
„техният глас [не] се взема предвид на равнище ЕС“2.

Недостигът на информация и недостатъчното общуване могат да се считат за част
от съществените фактори за тази незаинтересованост от страна на гражданите. 
Необходимостта от единен подход за общуването относно Европа бе призната от 
междуинституционалното споразумение „Да общуваме на тема Европа в 
партньорство”, което обещава да се превърне в рамката за един координиран подход 
между европейските институции и държавите-членки. ЕС продължава да страда от 
липса на аудиовизуални медии в общоевропейски мащаб, от култура на предоставяне 
на сведения по въпросите на ЕС, която дава предимство на експертите и вътрешните 
хора и поради това предотвратява достигането на дебата до националните аудитории. 
Това води до отсъствие на европейско публично пространство за дебати — важно 
условие за появата на европейски демос, което ще спомогне за възстановяването на 
връзката с неговите граждани и за създаването на нови източници на легитимност.

II. Намаляване на дистанцията между ЕС и неговите граждани

Опитите за намаляване на дистанцията между ЕС и неговите граждани бяха извършени
чрез (1) съсредоточаването върху институционалните реформи, (2) реформите в 
практиката на допитване, (3) развитието на европейско гражданство, (4) изменението 
на комуникационната политика на ЕС и (5) появата на експерименти във връзка с 
участието на равнище ЕС.

След доклада Vedel от 1972 г. по-голямата част от усилията за справяне с 
демократичния дефицит в процеса на вземане на решения в ЕС бяха направени по пътя 
на институционалните реформи за укрепване на Европейския парламент, вследствие 
на прехвърлянето на нови компетенции на Европейските общности.

Практиката на допитване също бе подобрена чрез въвеждането на зелените книги от 
1984 г. насам, които се стремят към включване на заинтересованите лица в началото на 
формирането на законодателните предложения — практика, която стана широко 

                                               
1 Hix, Simon, What's wrong with the European Union and how to Fix it (Какво не му достига на Европейския 
съюз и как да преодолеем това), Malden, Polity Press, 2008 г., стр.50-51
2 Евробарометър 189 a+ b, 10/06.
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разпространена от средата на 90-те години.

Европейският парламент започна и други инициативи за възстановяване на връзката с 
гражданите на Европа. След декларацията от Щутгарт от 1983 г., в която се заявява 
„нуждата от ново развитие, съответстващо на желанията на демократичните народи на 
Европа“, Европейският парламент направи няколко предложения за въвеждане на 
референдуми в целия ЕС пряко (в своите резолюции от 1987 г.1 и 1988 г.2) или непряко 
чрез неговите комисии (Доклад Puron и Доклад Herman).

Гражданството на Съюза предоставя големи възможности за възстановяване на 
връзката между ЕС и неговите граждани и за намаляване на демократичната празнота. 
Важен напредък бе постигнат с ратифицирането на Хартата на основните права на ЕС, 
чиято глава V „Гражданство“ отчита индивидуалните права, от които гражданите се 
ползват на европейско равнище.

Основен принос за самостоятелната комуникационна политика има План Д на 
Комисията3, в който ясно се предлага да се „насърчи участието на гражданите в 
демократичния процес“ чрез развитието на „по-ефективно допитване“ до техните 
действителни стремежи. Произтичащият от него План за действие4 е още по-
амбициозен, като признава, че „общуването е нещо повече от информиране: то
установява отношения и дава началото на диалог с европейските граждани, при него се
слуша внимателно и се установява връзка с хората. (...) то е важна част от политическия 
процес“.

Отчасти като резултат от новия тласък, даден на комуникационната политика на ЕС 
като „двупосочна улица“ на взаимодействие с гражданите, бяха разработени няколко 
експеримента на участието, насочени към включване на гражданите, а именно 
инициативата на Комисията „Допитване до европейските граждани“ или проектът на 
Европейския парламент за граждански форум „Агора“.

III. Овластяване на гражданите на ЕС чрез нова демократична практика

Условие за ефективното участие на всички граждани е развитието на европейско 
обществено пространство, по мнението на Юрген Хабермас. Въпреки постигнатия 
важен напредък в тази насока (самостоятелност и овластяване на гражданите) с 
въвеждането на инициатива на европейските граждани в Договора от Лисабон, това е
инцидентен, а не систематичен инструмент, който не притежава образователното, 
овластяващо и диалектическо измерение, съхранено в общото допитване като форма на 
редовен диалог между гражданите и техните представители.

Поради това вашият докладчик предлага да се подкрепи развитието на нова 
политическа практика – Допитване от общ интерес до европейските граждани
(ECGI), организирано едновременно във всички страни от Европейския съюз и

                                               
1 Резолюция  A2-28/87, OВ C 190/72.
2 Резолюция A2-106/88, OВ C 187/231.
313.10.2005 COM(2005) 494.
4 SEC(2005) 985.
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включващо редица конкретни въпроси относно политическата ориентация на ЕС, което
се провежда редовно и не е задължително.

Неговата цел няма да бъде само да се получат отговорите на гражданите при 
формирането на дадена политика, но и да се осигури възможност за истинско
„двупосочно общуване“ с гражданите, като в същото време се инжектира „доза 
човешка драма в технократската машина и сухата теория на европейската интеграция“1.

При развитието на такава демократична практика трябва да се считат за изключително 
важни следните аспекти: (1) правно основание, (2) изготвяне на съдържанието, (3) 
момент на провеждане и честота, (4) едновременност, (5) комуникация и (6) 
ангажиране на основните участници (средства за масово осведомяване, държави-членки 
и граждани).

Възможно правно основание за едно такова начинание е член 284 от Договора за ЕО, 
който позволява на Комисията „да събира всякаква информация и да осъществява 
всякакви проверки, които са необходими за изпълнението на възложените й задачи”. 
При това положение Комисията ще действа като „консултираща власт“ с мандата на 
Съвета. Това трябва да осигури политически консенсус и да гарантира участието на 
Европейския парламент в качеството му на единствената институция на ЕС, която 
пряко представлява гражданите, в избора на въпросите, които ще бъдат задавани, чрез 
специална междуведомствена група, съставена от представители на комисиите на ЕП. 
За да се гарантира този политически консенсус, може да се изготви 
междуинституционално споразумение.

Що се отнася до съдържанието на ECGI, неговото приложно поле трябва да е в 
сферата на компетентност на Комисията. Неговият брой трябва да е достатъчно голям, 
за да се събере информация за предпочитанията на гражданите на ЕС, без да се намали 
важността на процеса. Яснотата на въпросите също е от съществено значение, така че 
гражданите да могат да им отговорят въз основа на своите реални предпочитания, без 
да е необходимо да имат специални правни умения.

Моментът на провеждане на ECGI трябва да отчита необходимостта от осигуряване на 
добра, балансирана и мощна комуникационна кампания. Едновременността на 
процеса в различните държави-членки е ключов елемент, който позволява на ECGI да 
изясни мненията, катализирани от средствата за масово осведомяване, давайки 
възможност за трансевропейско „политическо развлечение“ и развитие на истинско 
европейско публично пространство за дебати. Редовността на това допитване ще 
гарантира не само голямо подобрение на практиката, но също и нейното превръщане в 
ритуал и приемане от страна на гражданите.

Трима участници заслужават нашето специално внимание, тъй като тяхната 
ангажираност в процеса е от изключително значение: средствата за масово 
осведомяване, държавите-членки на равнище правителство, парламент и 
политически партии и самите граждани.

                                               
1 Изразът е измислен от Dan O’Brien и Daniel Keohane, Център за европейски реформи.
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Едновременното провеждане на събитието и строгата еквивалентност на въпросите в 
различния национален контекст е силен движещ механизъм за важността на ECGI за 
националните средства за масово осведомяване. Следователно европейските 
медийни мрежи ще споделят политически „развлекателни“ материали в европейски 
мащаб, като тяхното сътрудничество ще увеличи възможностите за взаимодействие и 
качеството (и атрактивността) на крайния резултат.

Участието на правителствата на държавите-членки също е важен елемент от неговото 
изготвяне — те ще разполагат с ясен израз на волята на гражданите и пространство за 
диалог с гражданите, което придава по-голяма легитимност на техните действия. 
Ангажираността на правителствата в процеса още от самото начало ще осигури важно 
пространство на националните партии и НПО да предоставят на гражданите 
необходимото разнообразие от политически тълкувания. Възможно е да се създаде 
дори още по-тясна връзка с държавите-членки, като им се даде възможност да допълват 
комплекта от въпроси.

Освен аспектите, свързани с изготвянето на съдържанието и общуването, участието на 
гражданите силно ще зависи и от актуалността на проблемите, изразени с въпросите и 
резултатите от процеса на допитване. ECGI не трябва на всяка цена да избягва 
противоречивите въпроси, тъй като те водят до по-голяма значимост на допитването. 
Приемането на практиката от страна на гражданите зависи и от яснотата около ролята 
на различните участници на различните равнища на допитване (започване, определяне 
на въпросите, публикуване на резултатите, официален отговор). Още по-важно е 
правилното отчитане на резултатите от допитването, като важно средство за 
увеличаване на доверието на гражданите в системата и тяхното участие. В официален 
отговор трябва да се формулира ясен ангажимент, със стратегия за изпълнение.
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