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Η παρούσα έκθεση αποσκοπεί στη διερεύνηση τρόπων για τη γεφύρωση του χάσματος 
μεταξύ των πολιτών της ΕΕ αφενός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών της 
οργάνων αφετέρου, δηλαδή του λεγόμενου «δημοκρατικού ελλείμματος»1, μέσω της 
εισαγωγής μιας νέας δημοκρατικής πρακτικής για τη διαβούλευση με τους ευρωπαίους
πολίτες.
Επικρατεί η εντύπωση ότι οι ευρωπαίοι πολίτες αισθάνονται ότι δεν διαδραματίζουν 
ουσιαστικό ρόλο στην ΕΕ. Σε αντίθεση με την εθνική πολιτική, αισθάνονται ότι δεν ασκούν 
ιδιαίτερη επιρροή στην πολιτική σε επίπεδο ΕΕ. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να καλλιεργηθεί 
στους πολίτες της ΕΕ το αίσθημα ότι βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι συμμετέχουν ενεργά και εκείνοι στη διαδικασία ολοκλήρωσης 
της ΕΕ.

I. Κρίση της δημοκρατικής νομιμοποίησης στο πλαίσιο της διακυβέρνησης της ΕΕ

Το δημοκρατικό χάσμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της διευρύνεται 
λόγω (1) της εγγενούς περιπλοκότητας του συστήματος λήψης αποφάσεων και (2) της κρίσης 
νομιμοποίησης στο πλαίσιο (3) της μεταλλαγής της διακυβέρνησης, και (4) του 
επικοινωνιακού ελλείμματος. Αυτοί οι παράγοντες επιτείνουν το (5) έλλειμμα εμπιστοσύνης 
και συμμετοχής στην ΕΕ από την πλευρά των πολιτών της.

Η ΕΕ έχει την εικόνα ενός εξαιρετικά σύνθετου πολιτικού οργάνου του οποίου οι 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων είναι συχνά ακατανόητες. Τα βασικά χαρακτηριστικά του 
δημοκρατικού ελλείμματος στην ΕΕ είναι, πρώτον, η επικράτηση των εκτελεστικών εξουσιών 
τόσο σε υπερεθνικό επίπεδο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) όσο και σε διακυβερνητικό επίπεδο 
(Συμβούλιο). Δεύτερον, διαπιστώνεται ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων βασίζεται σε 
μεγάλο βαθμό στην εμπειρογνωμοσύνη, με αποτέλεσμα την κυριαρχία εξαιρετικά 
εξειδικευμένων ομάδων. Τέλος, υπάρχει μια περίπλοκη διαδικασία διαβουλεύσεων που 
διέπεται από τις αρχές της διαπραγμάτευσης και της συναίνεσης, η έκβαση της οποίας δεν 
γίνεται εύκολα κατανοητή από τον μέσο πολίτη, αυξάνοντας την αίσθηση ότι είναι 
αποξενωμένοι από τις Βρυξέλλες όπου λαμβάνει χώρα η χάραξη των πολιτικών.

Ένας κάποιος βαθμός δημοκρατικού ελλείμματος είναι αναπόφευκτος σε κάθε 
αντιπροσωπευτικό σύστημα. Ωστόσο, το έλλειμμα αυτό μπορεί να εξισορροπηθεί από άλλες 
πηγές δημοκρατικής νομιμοποίησης. Η ΕΕ δεν διαθέτει τις παραδοσιακές πηγές 
δημοκρατικής νομιμοποίησης (σύνταγμα, κοινή γλώσσα, πάτρια εδάφη, ιστορία, εθνική 
καταγωγή) και έτσι ανέτρεξε στην ίδια τη διαδικασία ολοκλήρωσης ως πηγή νομιμοποίησης.
Η ΕΕ επικαλείται τη λεγόμενη «νομιμοποίηση εκ του αποτελέσματος» (output legitimacy)
δίνοντας έμφαση στον ρόλο που διαδραματίζει στη δημιουργία ενός χώρου ειρήνης και 
κοινής ευημερίας και στην υλοποίηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών (τελωνειακή ένωση, 
οικονομική και νομισματική ένωση κλπ.). Ωστόσο, αυτή η νομιμοποίηση έχει αγγίξει τα όριά 
της και κινδυνεύει να καταστεί ιδεολογικά και ηθικά κενή. Η κατάσταση καθιστά επιτακτική 
μια νέα πηγή νομιμότητας που θα ανανεώσει τους δεσμούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των πολιτών της.

Αυτές οι εξελίξεις λαμβάνουν χώρα σε ένα περιβάλλον που διαμορφώνεται από τα 

                                               
1 Ο όρος «δημοκρατικό έλλειμμα» πιστεύεται ότι εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο μανιφέστο των Νέων 
Ευρωπαίων Φεντεραλιστών το 1977 (Βερολίνο, 1977)
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αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης, τη δυναμική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και 
από ισχυρές κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις. Η παγκοσμιοποίηση περιορίζει την ικανότητα 
του εθνικού κράτους να υλοποιήσει αυτόνομες πολιτικές και να ικανοποιήσει επαρκώς τις 
ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών του. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα μπορούσε να 
ερμηνευθεί ως η οργανωμένη διάβρωση της ισχύος και του εύρους της εξουσίας των εθνικών 
κρατών, με δυνητικά επικίνδυνη παρενέργεια τη σύγχυση των αρμοδιοτήτων. Τέλος, οι 
κοινωνικοπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις συμβάλλουν στην έντονη εξατομίκευση της 
συμπεριφοράς των ψηφοφόρων, εντείνοντας την τάση ανάπτυξης πολλών διαφορετικών
θεσμών άμεσης δημοκρατίας παράλληλα με το παραδοσιακό αντιπροσωπευτικό σύστημα 
(λαϊκή πρωτοβουλία, δημοψηφίσματα).
Ως αποτέλεσμα αυτών των εγγενών χαρακτηριστικών του συστήματος και της δυναμικής της 
περιρρέουσας ατμόσφαιρας, παρατηρούμε ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης και συμμετοχής 
μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών που μεταφράζεται σε έναν «καταποντισμό του λαϊκού 
ερείσματος της ΕΕ από τις αρχές της δεκαετίας του ’90»1. Οι έρευνες του Ευρωβαρόμετρου 
καταδεικνύουν επανειλημμένα από το 1989 ως το 2006 αυτό το αίσθημα αποξένωσης σε 
συνδυασμό με την ισχυρή εντύπωση των πολιτών ότι η φωνή τους δεν εισακούεται σε 
επίπεδο ΕΕ2.

Το έλλειμμα ενημέρωσης και οι ελλείψεις στην επικοινωνία είναι σαφές ότι αποτελούν 
έναν από τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν σε αυτή την αποστασιοποίηση των 
πολιτών. Η ανάγκη για μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την επικοινωνία για ευρωπαϊκά 
θέματα αναγνωρίστηκε στη διοργανική συμφωνία με τίτλο Σύμπραξη για την επικοινωνιακή 
προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων, που φιλοδοξεί να αποτελέσει το πλαίσιο μιας 
συντονισμένης προσέγγισης μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών 
μελών. Η ΕΕ εξακολουθεί να πάσχει από την έλλειψη πανευρωπαϊκών οπτικοακουστικών 
μέσων και μια νοοτροπία δημοσιογραφικής κάλυψης των ευρωπαϊκών θεμάτων που δίνει το 
προβάδισμα στους εμπειρογνώμονες και στους ιθύνοντες αποτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
τη διεξαγωγή διαλόγου στο επίπεδο των απλών πολιτών κάθε χώρας. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα την απουσία ενός ευρωπαϊκού χώρου διαλόγου, που αποτελεί σημαντική 
προϋπόθεση για την ανάδειξη ενός ευρωπαϊκού «δήμου» που θα μπορούσε να συμβάλει στην 
αποκατάσταση των δεσμών με τους πολίτες και στην ανάπτυξη νέων πηγών νομιμοποίησης.

II. Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της

Οι προσπάθειες γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της συνίστανται 
(1) στην έμφαση που δίδεται στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, (2) στις μεταρρυθμίσεις στη 
διαδικασία διαβούλευσης, (3) στην ανάπτυξη της έννοιας της ιθαγένειας της ΕΕ, (4) στη
μεταμόρφωση της επικοινωνιακής πολιτικής της ΕΕ και (5) στην εμφάνιση συμμετοχικών 
πειραμάτων σε επίπεδο ΕΕ.

Από την έκθεση Vedel του 1972, η πλειονότητα των προσπαθειών για την αντιμετώπιση του 
δημοκρατικού ελλείμματος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ ακολούθησαν την οδό 
των θεσμικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω της 
μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 

                                               
1 Hix, Simon, What's wrong with the European Union and how to Fix it, Malden, Polity Press, 2008, σ. 50-51
2 Ευρωβαρόμετρο 189 a+ b, 10/06
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Η διαδικασία διαβούλευσης επίσης βελτιώθηκε μέσω της θέσπισης το 1984 των πράσινων 
βιβλίων που επιδιώκουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών από τις απαρχές της 
διαμόρφωσης μιας νομοθετικής πρότασης, πρακτική που έγινε ο κανόνας από τα μέσα της 
δεκαετίας του ’90.

Άλλες πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση των δεσμών με τους λαούς της Ευρώπης 
ανελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από την πανηγυρική διακήρυξη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση της Στουτγάρδης το 1983 όπου γίνεται αναφορά στην ανάγκη για νέες 
εξελίξεις που να συνάδουν με τις προσδοκίες των δημοκρατικών λαών της Ευρώπης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταθέσει σειρά προτάσεων για τη θέσπιση πανευρωπαϊκών 
δημοψηφισμάτων είτε άμεσα (σε ψηφίσματά του του 19871 και του 19882) είτε έμμεσα μέσω 
των επιτροπών του (εκθέσεις Puron και Herman).

Η ιθαγένεια της ΕΕ παρέχει πολλές δυνατότητες για την επανασύνδεση της ΕΕ με τους 
πολίτες της και τη γεφύρωση του δημοκρατικού χάσματος. Ένα σημαντικό βήμα προόδου 
ήταν η κύρωση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το κεφάλαιο V του οποίου 
(Ιθαγένεια) αναφέρει τα ατομικά δικαιώματα των οποίων θα απολαύουν οι πολίτες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μια σημαντική συμβολή στην αυτόνομη επικοινωνιακή πολιτική είναι το Σχέδιο Δ για 
δημοκρατία, διάλογο και δημόσια συζήτηση3 της Επιτροπής, το οποίο προτείνει ρητά την 
«προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία» μέσω της ανάπτυξης
«πιο αποτελεσματικών διαβουλεύσεων» σχετικά με τις πραγματικές τους προσδοκίες. Το 
Σχέδιο Δράσης4 που ακολούθησε είναι ακόμη πιο φιλόδοξο και αναγνωρίζει ότι η επικοινωνία 
είναι κάτι παραπάνω από ενημέρωση: πρόκειται για την καλλιέργεια μιας σχέσης και τη 
διεξαγωγή διαλόγου με τους ευρωπαίους πολίτες, εγγυάται ότι οι πολίτες εισακούονται και η 
επικοινωνία μαζί τους είναι ουσιαστική. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, πρόκειται για 
ουσιώδες κομμάτι της πολιτικής διαδικασίας.

Εν μέρει ως συνέπεια της νέας ώθησης που δόθηκε στην επικοινωνιακή πολιτική της ΕΕ ως 
αμφίδρομη σχέση με τους πολίτες, αναπτύχθηκαν πολλά συμμετοχικά πειράματα με στόχο 
τη συμμετοχή των πολιτών, όπως η πρωτοβουλία της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκές 
Διαβουλεύσεις Πολιτών» ή το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Αγορά 
των Πολιτών». 

III. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών της ΕΕ μέσω μιας νέας δημοκρατικής 
πρακτικής

Μια προϋπόθεση για την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των πολιτών είναι η ανάπτυξη 
μιας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας, όπως πρότεινε ο Jürgen Habermas. Αν και αποτέλεσε 
μείζον βήμα προς αυτή την κατεύθυνση (αυτονόμηση και ενίσχυση της συμμετοχής των 
πολιτών), η θέσπιση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών στη Συνθήκη της Λισαβόνας δεν 
συνιστά συστηματικό αλλά παρεμπίπτον μέσο που δεν διαθέτει την εκπαιδευτική, 

                                               
1 Ψήφισμα  A2-28/87, ΕΕ C 190/72
2 Ψήφισμα  A2-106/88, ΕΕ C 187/231
313.10.2005 COM(2005) 494:
4 SEC(2005) 985
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συμμετοχική και διαλεκτική διάσταση που προάγεται μέσω της λαϊκής διαβούλευσης υπό τη 
μορφή τακτικού διαλόγου μεταξύ των πολιτών και των εκπροσώπων τους.

Ο εισηγητής προτείνει επομένως να υποστηριχθεί η ανάπτυξη μιας νέας πολιτικής πρακτικής, 
της διαβούλευσης γενικού ενδιαφέροντος των ευρωπαίων πολιτών (European Citizens 
Consultation of General Interest - ECGI), η οποία θα διοργανώνεται ταυτόχρονα σε όλες τις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τακτική και μη δεσμευτική βάση, και θα περιλαμβάνει 
μια σειρά συγκεκριμένων ερωτημάτων σχετικά με τους προσανατολισμούς των πολιτικών της 
ΕΕ.

Ο στόχος της εν λόγω διαβούλευσης θα είναι απλώς και μόνο η κατάθεση των απόψεων των 
πολιτών κατά τη διαμόρφωση πολιτικών αλλά επίσης η εδραίωση μιας ουσιαστικής 
«αμφίδρομης επικοινωνίας» με τους πολίτες δίνοντας μια πιο ανθρώπινη νότα στα 
«τεχνοκρατικά γρανάζια και τη στεγνή θεωρία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης»1.

Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κάτωθι πτυχές, διότι είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη μιας 
τέτοιας δημοκρατικής πρακτικής: (1) νομική βάση, (2) σχεδιασμός περιεχομένου, (3) 
χρονικός προγραμματισμός και συχνότητα (4) ταυτόχρονη υλοποίηση (5) επικοινωνία και (6) 
συμμετοχή μειζόνων παραγόντων (μέσων ενημέρωσης, κρατών μελών και πολιτών).

Μια πιθανή νομική βάση για ένα τέτοιο εγχείρημα θα ήταν το άρθρο 284 ΣΕΚ που επιτρέπει 
στην Επιτροπή «να συλλέγει κάθε πληροφορία και να προβαίνει σε όλους τους αναγκαίους 
ελέγχους […] για να εκπληρώσει τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί». Σε αυτό το πλαίσιο, 
η Επιτροπή θα έχει τον ρόλο του «συντονιστή των διαβουλεύσεων» με την εντολή του 
Συμβουλίου. Αυτό προϋποθέτει πολιτική συναίνεση και διασφάλιση της συμμετοχής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως του μοναδικού θεσμικού οργάνου της ΕΕ που εκπροσωπεί 
άμεσα τους πολίτες κατά την επιλογή των ερωτημάτων που θα τεθούν, μέσω μιας 
εξειδικευμένης διακομματικής ομάδας που θα αποτελείται από εκπροσώπους των επιτροπών 
του ΕΚ. Προκειμένου να διασφαλιστεί αυτή η πολιτική συναίνεση, θα μπορούσε να συναφθεί 
μια διοργανική συμφωνία. 

Όσον αφορά το περιεχόμενο της διαβούλευσης γενικού ενδιαφέροντος, το πεδίο εφαρμογής
της θα πρέπει αναγκαστικά να εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Πρέπει να είναι 
αρκετά ευρεία ώστε να συλλέγονται πληροφορίες για τις προτιμήσεις των πολιτών της ΕΕ, 
χωρίς να θίγεται η επισημότητα της διαδικασίας. Η σαφήνεια των ερωτημάτων είναι επίσης 
κρίσιμο στοιχείο προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να δώσουν απαντήσεις βάσει των 
πραγματικών τους προτιμήσεων και χωρίς να απαιτούνται ειδικές νομικές γνώσεις.

Ο χρονικός προγραμματισμός της διεξαγωγής μιας διαβούλευσης γενικού ενδιαφέροντος
πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη διασφάλισης μιας καλής, ισορροπημένης και 
αποτελεσματικής επικοινωνιακής εκστρατείας. Η ταυτόχρονη διεξαγωγή της διαδικασίας σε 
διάφορα κράτη μέλη είναι στοιχείο νευραλγικής σημασίας γιατί θα επιτρέψει την 
αποκρυστάλλωση των απόψεων με την καταλυτική επίδραση των μέσων ενημέρωσης, την 
εγκαινίαση μιας διευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής και την ανάπτυξη μιας πραγματικά
ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας διαλόγου. Η τακτική διεξαγωγή της διαβούλευσης θα 
διασφαλίσει όχι μόνο τη διαρκή βελτίωση της πρακτικής, αλλά και την εδραίωση και την 

                                               
1 Διατύπωση των Dan O’Brien και Daniel Keohane, Κέντρο Ευρωπαϊκής Μεταρρύθμισης
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αποδοχή της από τους πολίτες.

Τρεις παράγοντες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής διότι η συμμετοχή τους στη διαδικασία είναι 
κρίσιμη: τα μέσα ενημέρωσης, τα κράτη μέλη σε επίπεδο κυβερνήσεων, κοινοβουλίων και 
πολιτικών κομμάτων, και οι ίδιοι οι πολίτες.

Η ταυτόχρονη διεξαγωγή της διαβούλευσης και η σαφής αντιστοιχία των ερωτήσεων που 
υποβάλλονται σε διαφορετικά εθνικά περιβάλλοντα θα δώσει σημαντική ώθηση στην κάλυψη 
των εργασιών από τα μέσα ενημέρωσης κάθε χώρας. Τα ευρωπαϊκά δίκτυα μέσων 
ενημέρωσης θα έχουν έτσι τη δυνατότητα κοινής χρήσης υλικού πολιτικών θεμάτων
πανευρωπαϊκής κλίμακας και η συνεργασία μεταξύ τους θα πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες 
αλληλεπίδρασης καθώς και την ποιότητα (και ελκυστικότητα) των τελικών προϊόντων.

Η συμμετοχή των κυβερνήσεων των κρατών μελών είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο του 
σχεδιασμού αυτών των διαβουλεύσεων – μέσα από τις διαβουλεύσεις θα εκφράζεται σαφώς η 
βούληση των πολιτών και θα δημιουργείται ένας χώρος διαλόγου με τους πολίτες για τη 
νομιμοποίηση των ενεργειών των κυβερνήσεων. Η συμμετοχή των κυβερνήσεων στη 
διαδικασία από τα πρώτα κιόλας στάδια θα δώσει επίσης έναν πολύτιμο χώρο στα εθνικά 
κόμματα και στις ΜΚΟ ώστε να παράσχουν στους πολίτες ικανοποιητική ποικιλία πολιτικών 
θέσεων. Η συμμετοχή των κρατών μελών θα μπορέσει να ενισχυθεί αν τους δοθεί η 
δυνατότητα να εμπλουτίζουν τα ερωτήματα.

Η συμμετοχή των πολιτών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο από παραμέτρους όπως 
ο σχεδιασμός του περιεχομένου και της επικοινωνίας, αλλά και από τη βαρύτητα των 
θεμάτων που καλύπτονται από τα ερωτήματα και από την έκβαση της διαδικασίας 
διαβούλευσης. Μια διαβούλευση γενικού ενδιαφέροντος δεν θα πρέπει να αποφεύγει πάση 
θυσία επίμαχα ζητήματα γιατί αυτά είναι που εξασφαλίζουν και τη μεγαλύτερη προβολή. Η 
αποδοχή αυτής της πρακτικής από τους πολίτες θα εξαρτηθεί επίσης από τη σαφήνεια του 
ρόλου των διαφόρων παραγόντων στα διάφορα επίπεδα της διαβούλευσης (κίνηση 
διαδικασίας, επιλογή των ερωτήσεων, δημοσίευση των αποτελεσμάτων, επίσημη απάντηση). 
Είναι ωστόσο ακόμη πιο σημαντικό να ληφθεί δεόντως υπόψη η έκβαση της διαβούλευσης 
διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα και 
να διασφαλιστεί η συμμετοχή τους. Πρέπει να αναλαμβάνεται σαφής δέσμευση μέσω 
επίσημης απάντησης, συνοδευόμενη από μια στρατηγική για την υλοποίησή της.
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