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Dette arbejdsdokument sigter mod at undersøge måder, hvorpå afstanden mellem EU-
borgerne, EU og EU-institutionerne, som ofte kaldes det demokratiske underskud,1 kan 
mindskes gennem indførelsen af en ny demokratisk praksis, som involverer høring af de 
europæiske borgere.
EU-borgerne føler ikke, at de har megen medbestemmelse i EU-anliggender. De føler, at 
udarbejdelsen af EU-politikker, i modsætning til deres nationale politikker, ligger uden for 
deres rækkevidde. Det er utroligt vigtigt, at de europæiske borgere føler, at de har berøring 
med politikkerne i EU og er medbestemmende i EU's integrationsproces.

I. Demokratisk legitimitetskrise i forbindelse med EU's styreform

Den demokratiske afstand mellem EU og dens borgere vokser på grund af (1) det naturligt 
komplekse beslutningstagningssystem, (2) legitimitetskrisen i forbindelse med (3) ændring af 
styreformen og (4) kommunikationsunderskuddet. Disse faktorer understreger (5) 
underskuddet i tilliden til og engagementet i EU hos borgerne.

EU fremstår som en meget kompleks politisk institution med en mere eller mindre 
uigennemsigtig beslutningsproces. De primære aspekter ved det demokratiske underskud i EU 
er (1) den overvældende mængde af beslutningstagere både på overnationalt plan 
(Kommissionen) og på mellemstatsligt niveau (Rådet). Desuden er beslutningsprocessen 
meget afhængig af ekspertise, hvilket medfører en dominans af højt specialiserede grupper.
Endelig er det vanskeligt for de almindelige borgere at forstå den komplekse 
forhandlingsproces, som er kendetegnet ved forhandlings- og konsensusprincipper, hvilket 
øger følelsen af fremmedgørelse i forbindelse med udformningen af politikker i Bruxelles.

I ethvert repræsentativt system vil der altid være en vis grad af demokratisk underskud. Dette 
underskud kan afbalanceres af andre legitimitetskilder. EU kan ikke gøre krav på traditionelle 
legitimitetskilder (forfatning, sprog, område, historie, etniske tilhørsfold) og har skullet gøre 
krav på en legitimitet på baggrund af selve integrationsprocessen. EU gør krav på en 
legitimering af resultaterne ("output legitimacy") ved at understrege sin rolle i forbindelse 
med skabelsen af et fredeligt område med fred og fælles velstand og gennemførelsen af 
konkrete projekter (toldunionen, økonomisk og monetær union osv.). Dette er imidlertid ikke 
længere tilstrækkeligt, og EU's legitimitet trues af et ideologisk og moralsk tomrum. Denne 
situation kræver en ny legitimitetskilde, som skal forny forbindelsen mellem EU og borgerne.

Fremskridtet sker i en kontekst, som er styret af globaliseringens virkninger, dynamikken i 
selve den europæiske integration og en stærk socialpolitisk udvikling. Globaliseringen 
begrænser nationalstatens evne til at gennemføre uafhængige politikker og til på tilstrækkelig 
vis at efterkomme borgernes behov og forhåbninger. Den europæiske integration kan 
fortolkes som en organiseret langsom nedbrydning af nationalstaternes magt og omfang og 
kan tilmed have den potentielt farlige bivirkning, at ansvarsbilledet bliver forvrænget. Endelig 
bidrager de socialpolitiske og teknologiske fremskridt til en stærk individualisering af 
vælgernes adfærd, hvilket forstærker tendensen til at etablere direkte demokratiske 
institutioner side om side med traditionelle repræsentative systemer (borgerinitiativer, 
folkeafstemning).

                                               
1 Termen "democratic deficit" (demokratisk underskud) menes at være benyttet første gang i JEF Manifesto i 
1977 (Berlin, 1977).
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Som et resultat af systemets karakter og dynamik kan der hos de europæiske borgere spores et 
underskud i tilliden og i deltagelsen, der beskrives som "det mest dramatiske kollaps af 
EU's folkelige legitimitet siden begyndelsen af 1990'erne".1 Eurobarometerundersøgelserne 
viser, at denne følelse af fremmedgørelse har været konstant i årene 1989-2006, og at 
borgerne ikke føler, at deres stemme bliver hørt på EU-niveau2.

Informations- og kommunikationsunderskuddet kan være en væsentlig årsag til borgernes 
manglende engagement. Der er behov for en fælles strategi for formidling af Europa, hvilket 
blev anerkendt i den interinstitutionelle aftale "Partnerskab om formidling af EU", der skal 
fungere som ramme for en koordineret strategi mellem de europæiske institutioner og 
medlemsstaterne. I EU er der fortsat en mangel på audiovisuelle medier og måden, hvorpå 
EU-anliggender formidles til borgerne, er domineret af eksperter og EU-tjenestemænd, 
hvilket er med til at forhindre, at debatten når ud til de nationale tjenestemænd. Dette 
medfører en mangel på et europæisk offentligt debatforum - en vigtig forudsætning for f.eks. 
europæiske aktiviteter, som ville kunne øge borgernes genkendelse og bidrage til skabelsen af 
nye legitimitetskilder.

II. Mindre afstand mellem EU og dens borgere

Afstanden mellem EU og dens borgere er blevet forsøgt mindsket ved (1) større fokus på 
institutionelle reformer, (2) reformer af høringspraksissen, (3) etablering af EU-borgerskab, 
(4) ændring af EU's kommunikationspolitik og (5) tilblivelsen af undersøgelser med 
borgerdeltagelse på EU-niveau.

Siden Vedelrapporten fra 1972 er de fleste bestræbelser på håndtering af det demokratiske 
underskud i den europæiske beslutningstagning sket via institutionelle reformer, som har 
styrket Europa-Parlamentet i kraft af flere beføjelser i Det Europæiske Fællesskab.

Høringspraksissen blev også forbedret med indførelsen af grønbøger i 1984, som har til 
formål at inddrage aktører i den begyndende udformning af et lovforslag. Dette har siden 
midten af 1990'erne været en helt almindelig praksis.

Europa-Parlamentet har ligeledes lanceret andre initiativer for at genskabe kontakten med 
borgerne i Europa. I Stuttgarterklæringen fra1983 fastslås det, at "behovet for ny udvikling, 
svarer til ønsket hos de demokratiske befolkninger i Europa", og Europa-Parlamentet har 
siden da flere gange foreslået indførelsen af EU-folkeafstemninger, som enten skulle være 
direkte (i beslutningerne af 19873 og 19884) eller indirekte via udvalgene (Puronbetænkningen
og Hermanbetænkningen).

Med EU-borgerskabet har EU fået en stor mulighed for at genskabe kontakten med sine 
borgere og mindske den demokratiske afstand. Et af de største fremskridt var ratificeringen af 
EU's charter om grundlæggende rettigheder, hvor der i kapitel V "Borgerne i Unionens 
medlemsstater" findes en redegørelse for borgernes individuelle rettigheder på EU-niveau.
                                               
1 Hix, Simon, What's wrong with the European Union and how to Fix it, Malden, Polity Press, 2008, s. 50-51.
2 Eurobarometer 189 a+ b, 10/06.
3 Beslutning A2-28/87, EFT C 190/72.
4 Beslutning A2-106/88, EFT C 187/231.
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Et af de største bidrag til en selvstændig kommunikationspolitik er Kommissionens Plan D1, 
hvori der fremsættes konkrete forslag til "fremme af borgernes deltagelse i den demokratiske 
proces" gennem etableringen af "mere effektive høringer" af deres reelle forhåbninger. Den 
efterfølgende handlingsplan2 er endnu mere ambitiøs, idet der deri fastslås, at kommunikation 
er mere end blot information, at kommunikation etablerer et forhold og igangsætter en dialog 
med de europæiske borgere, og at kommunikation lytter til og skaber kontakt til borgerne. Det 
fremgår desuden, at kommunikationen er en vigtig del af den politiske proces.

En delvis følge af den nye dynamik, som EU-kommunikationspolitikken oplever i kraft af en 
tovejskommunikation med borgerne, er etableringen af flere undersøgelser med 
borgerdeltagelse, som har til formål at inddrage borgerne, nemlig Kommissionens initiativ -
EU-borgerhøringer - og Europa-Parlamentets projekt om et borgerforum (Agora).

III. Mere indflydelse til borgerne gennem nye demokratiske processer

En vigtig forudsætning for borgerdeltagelse er etableringen et europæisk offentligt forum, 
som det blev foreslået af Jürgen Habermas. Et vigtigt fremskridt i denne henseende 
(borgernes uafhængighed og større indflydelse) var indførelsen af det europæiske 
borgerinitiativ i Lissabontraktaten. Dette initiativ repræsenterer imidlertid ikke et systematisk,
men nærmere et tilfældigt instrument, som mangler den uddannende, styrkende og dialektiske 
dimension, som forstås ved begrebet om høring af befolkningen som et led i dialogen mellem 
borgerne og deres repræsentanter.

Ordføreren foreslår derfor, at man støtter etableringen af en ny politisk praksis - en EU-
borgerhøring af almen interesse (European Citizens Consultation of General Interest
(ECGI)), som skal omfatte en række præcise spørgsmål til borgerne om EU's politik. 
Borgerhøringen skal afholdes på et ikkebindende grundlag med jævne mellemrum og skal 
foregå samtidigt i alle EU's medlemsstater.

Formålet vil være både at høre borgernes idéer i forbindelse med politikudformning samt at 
skabe en ægte tovejskommunikation med borgerne og samtidig tilføre "en mængde 
menneskeligt drama til det teknokratiske maskineri og den tørre teori om EU-integrationen"
("a dose of human drama into technocratic machinery and arid theory of EU integration")3.

I forbindelse med udformningen af en sådan demokratisk praksis er det altafgørende at tage 
højde for følgende: (1) retsgrundlag, (2) udformning af indhold, (3) planlægning og 
hyppighed, (4) samtidighed, (5) kommunikation og (6) inddragelse af vigtige aktører (medier, 
medlemsstater og borgere).

Et muligt retsgrundlag for denne foranstaltning kunne være artikel 284 i TEF, som giver 
Kommissionen beføjelse til at "indhente alle nødvendige oplysninger og foretage alle 
nødvendige undersøgelser." I dette tilfælde vil Kommissionen med Rådets mandat fungere 
som den institution, der iværksætter høringen. Denne fremgangsmåde skal tilvejebringe en

                                               
113.10.2005 KOM(2005)0494.
2 SEK(2005)0985.
3 Udtryk fra Dan O’Brien og Daniel Keohane, Centre for European Reform.
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politisk konsensus og sikre, at Europa-Parlamentet - da det er den eneste EU-institution, som 
direkte repræsenterer borgerne - deltager i udvælgelsen af de spørgsmål, der skal stilles, via 
en tværpolitisk gruppe bestående af repræsentanter fra parlamentsudvalgene. Der kan 
eventuelt udarbejdes en interinstitutionel aftale for at sikre denne politiske konsensus.

Omfanget af borgerhøringens indhold skal falde ind under Kommissionens 
kompetenceområde. Antallet af deltagere bør være højt nok til, at der kan indsamles 
oplysninger om EU-borgernes ønsker, men bør ikke være for højt, da det ellers kan risikere at
udvande processens højtidelighed. Det er af afgørende betydning, at spørgsmålene er klare og 
forståelige, således at borgerne kan svare på dem med afsæt i egne ønsker og uden at besidde 
særlige juridiske færdigheder.

I forbindelse med planlægning af borgerhøringen skal der tages hensyn til, at det er 
nødvendigt at lancere en god, afbalanceret og virkningsfuld kommunikationskampagne. At
borgerhøringen afholdes samtidigt i de forskellige medlemsstater er afgørende for at 
udkrystallisere meningerne og udbrede dem i medierne, hvormed der skabes en form for 
transeuropæisk "politisk underholdning" og et reelt offentligt europæisk debatforum.
Borgerhøringen skal afholdes med jævne mellemrum, hvilket vil medføre både en trinvis 
forbedring, men også en ritualisering og en anerkendelse blandt borgerne.

Der skal lægges særlig vægt på tre aktører, da deres deltagelse i processen har afgørende 
betydning: medierne, medlemsstaterne på regerings-, parlaments- og partiniveau og 
borgerne selv.

Hvis de nationale medier skal fatte interesse for borgerhøringen, er det nødvendigt, at 
arrangementerne finder sted samtidigt, og at spørgsmålene er ens i den forstand, at de 
tilpasses en national kontekst. De europæiske medienetværk kommer på den måde til at være 
fælles om det EU-politiske "underholdningsmateriale", og samarbejdet mellem dem øger 
mulighederne for interaktion og forbedrer resultatets kvalitet (og gør det mere tillokkende).

Inddragelse af medlemsstaternes regeringer er også et vigtigt led i udformningen af 
borgerhøringen - de får et nøjagtigt indblik i borgernes ønsker, og dialogen med borgerne 
giver regeringernes handlinger større legitimitet. Den direkte inddragelse af regeringerne i 
processen giver de nationale partier og ngo'er et forum, hvori de kan præsentere borgerne for 
et nødvendigt udvalg af politiske fortolkninger. Det bliver muligt at knytte medlemsstaterne 
endnu mere til processen ved at give dem mulighed for at tilføje flere spørgsmål.

Inddragelsen af borgerne afhænger i høj grad af både udformningen af indholdet og 
kommunikationen, af nyhedsinteressen af de emner, som spørgsmålene omhandler, og endelig
af resultatet af selve høringen. En borgerhøring bør ikke undgå kontroversielle emner for 
enhver pris, da disse har større nyhedsinteresse. Borgernes anerkendelse af projektet afhænger 
også af gennemsigtigheden af de forskellige aktørers roller på forskellige niveauer af 
borgerhøringen (igangsættelse, udarbejdelse af spørgsmålene, offentliggørelse af resultaterne, 
formelt svar). Det er endnu mere vigtigt, at der tages højde for høringens resultat, da dette 
spiller en væsentlig rolle i forbindelse med forbedring af borgernes tillid til systemet og til 
deltagelsen. Det er nødvendigt at formulere et klart tilsagn i et formelt svar, hvori der 
redegøres for en strategi for gennemførelsen.
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