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Ez a jelentés azokat az eszközöket kívánja feltérképezni, amelyekkel az európai polgárokkal 
való konzultáció új demokratikus gyakorlatának bevezetése révén át lehetne hidalni az uniós 
polgárokat az Európai Uniótól és intézményeitől elválasztó – gyakran demokratikus 
deficitként emlegetett1 – szakadékot.
Úgy tűnik, az uniós polgárok nem érzik, hogy ők is be lennének vonva a döntéshozatalba. 
Úgy érzik, hogy az országos politikával ellentétben az uniós politikát kevéssé tudják 
befolyásolni. Különösen az lenne fontos, hogy az európai polgárság körében kialakítsuk azt az 
érzést, hogy az Európai Unió politikáinak középpontjában ők állnak, ahogyan az EU-s 
integrációs folyamat irányításának is részesei.

I. A demokrácia legitimitásának válsága az uniós kormányzással összefüggésben 

Az Európai Unió és polgárai között egyre nagyobb a demokratikus szakadék a következők 
miatt: (1) az EU döntéshozatali rendszerének eredendő bonyolultsága és (2) a legitimitás 
válsága, összefüggésben a (3) kormányzás átalakulásával, valamint (4) a kommunikációs 
deficittel. Ezek a tényezők nyomatékot adnak (5) az EU részéről a polgárai iránt tanúsított 
bizalom és elkötelezettség terén meglévő deficitnek.

Az EU rendkívül összetett politikai szervnek tűnik, amelynek döntéshozatali folyamatai 
jellemzően homályban maradnak. A demokratikus deficit fő jellemvonásai az EU-ban (1) a 
végrehajtó testületek dominanciája mind a nemzetek feletti (Európai Bizottság), mind a 
kormányközi szinten (Tanács). Másodszor, azt tapasztalhatjuk, hogy a döntéshozatal 
nagymértékben a szakértelemre támaszkodik, ami a magas szinten szakosodott csoportok 
uralmához vezet. Végül a tárgyalási elvek és a konszenzuskeresés által vezérelt összetett 
alkufolyamat miatt a végeredmény az átlagpolgár számára nehezen érthető, ami fokozza a 
brüsszeli politikától való elidegenedés érzését.

A demokratikus deficit bizonyos mértékben mindig jelen lesz minden, képviseleten alapuló 
rendszerben. Ez a deficit azonban a legitimitás más forrásaiból ellensúlyozható. Az EU nem 
állíthatja magáról, hogy rendelkezne a legitimitás bármilyen hagyományos forrásával
(alkotmány, nyelv, terület, történelem, etnikai összetartozás), így magából az integrációs 
folyamatból kellett legitimitást nyernie. Az EU „kimeneti legitimitásra” formál jogot, 
hangsúlyozva a béke, a közös jólét megteremtésében és a konkrét projektek (vámunió, 
gazdasági és monetáris unió stb.) elindításában betöltött szerepét. Ez az érv azonban egyre 
veszít az erejéből, és ideológiai és morális szempontból egyaránt a kiüresedés fenyegeti. 
Ebben a helyzetben a legitimáció új forrásaira van szükség, hogy ismét megerősödjön a 
kapcsolat az Európai Unió és polgárai között.

Mindezek a fejlemények egy olyan közegben zajlanak, amelyet a globalizáció hatásai, az 
európai integráció dinamikája és az erős társadalmi-politikai átalakulás határoz meg. A 
globalizáció határt szab a nemzetállam arra való képességének, hogy autonóm politikát 
folytasson és megfelelően gondoskodjon polgárainak szükségleteiről és vágyairól. Az európai 
integrációt úgy is értelmezhetjük, mint a nemzetállamok hatalmának és cselekvési körének 
szervezett leépítését, a felelősségek elhomályosításának potenciálisan veszélyes 
mellékhatásával. Végezetül a társadalmi-politikai és technológiai fejlemények hozzájárulnak a 

                                               
1 A „demokratikus deficit” kifejezésről úgy tartják, hogy legelőször az 1977-es JEF Manifesto-ban jelent meg 
(Berlin, 1977)
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szavazói viselkedés nagymértékű individualizációjához, és tovább erősítik azt a tendenciát, 
hogy a hagyományos képviseleti rendszer mellett a közvetlen demokrácia különféle 
intézményei alakuljanak ki (polgári kezdeményezések, népszavazások). 
A rendszer ezen eredendő sajátosságai és a közeg dinamikája következtében az európai 
polgárok körében megfigyelhető egy úgynevezett bizalmi és részvételi deficit, ami „az EU 
polgári legitimitásának az 1990-es évek eleje óta tapasztalható, drámai összeomlásában”1

nyilvánul meg. Az Eurobarometer 1989 és 2006 közötti felmérései következetesen bizonyítják 
ennek az eltávolodásnak a meglétét, azzal az erős érzéssel kiegészítve, hogy „a szavukat az 
EU szintjén [nem] veszik figyelembe”2.

A polgárok ilyen jellegű távolmaradásáért felelős alapvető tényezők közé sorolható a 
tájékoztatási deficit és a kommunikáció hiányosságai. A Partnerség az Európáról szóló 
kommunikációért című intézményközi megállapodásban elismerték a közös szemlélet 
szükségességét az Európáról szóló kommunikációban; a várakozások szerint ez a 
megállapodás fog keretet biztosítani az európai intézmények és a tagállamok közötti 
összehangolt szemlélethez. Az EU számára továbbra is problémát jelent az egész Európára 
kiterjedő audiovizuális média hiánya, az európai ügyekről való beszámolás kultúrája, amely a 
szakértőknek és bennfenteseknek kedvez, ezáltal nem engedi, hogy a viták kikerüljenek a 
nemzeti nyilvánosság szintjére. Ennek következtében nincs nyilvános európai színtér a vita 
számára, ami fontos előfeltétele lenne az európai démosz megjelenésének, ez pedig segítené a 
polgárokkal való kapcsolat újbóli megtalálását, és hozzásegítene a legitimitás új forrásainak 
kialakításához.

II. Hozzuk közelebb a polgárokat az EU-hoz!

Az EU-t a polgároktól elválasztó szakadékot már számos eszközzel próbálták csökkenteni, 
például: (1) az intézményi reformok hangsúlyozásával, (2) a konzultációs gyakorlat 
megreformálásával, (3) az uniós polgárság kidolgozásával és (4) az EU kommunikációs 
politikájának átalakításával, illetve (5) az EU szintjén rendezett részvételi kísérletekkel.

Az 1972-es Vedel-jelentés óta az európai döntéshozatalban tapasztalt demokratikus deficit 
kezelésére irányuló erőfeszítések többsége az Európai Közösségekre ruházott új hatáskörök 
következtében az Európai Parlamentet megerősítő intézményi reformok útján valósult meg. 

A konzultációs gyakorlat ugyancsak javult a zöld könyvek 1984-es bevezetése óta, amelyek 
az érintetteket a jogalkotási javaslatok kialakításának kezdeti szakaszába próbálják bevonni, 
és ez a gyakorlat az 1990-es évek közepe óta teljesen általánossá vált.  

Az európai polgárokhoz való visszatalálásra tett kezdeményezések egy része az Európai 
Parlament nevéhez fűződik. Az 1983-as stuttgarti nyilatkozat óta, amely kimondta, hogy „új, 
Európa demokratikus népeinek kívánságaival összhangban lévő fejleményekre van szükség”, 
az Európai Parlament számos előterjesztésben kezdeményezte az EU egészére kiterjedő 
népszavazások bevezetését, közvetlenül (az 1987-es3 és az 1988-as4 állásfoglalásában) vagy a 

                                               
1 Hix, Simon, What's wrong with the European Union and how to Fix it, Malden, Polity Press, 2008, 50–51. o.
2 Eurobarometer 189 a+ b, 10/06
3 A2-28/87 állásfoglalás, HL C 190/72
4 A2-106/88 állásfoglalás, HL C 187/231
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bizottságain keresztül közvetve (Puron-jelentés és Herman-jelentés).

Az uniós állampolgárság komoly lehetőséget kínál az EU-nak arra, hogy ismét megtalálja a 
kapcsolatot polgáraival és csökkentse a demokratikus szakadékot. E téren nagy előrelépést 
hozott az EU Alapjogi Chartája, amelyben az V. cím (A polgárok jogai) áttekinti a polgárokat 
európai szinten megillető egyéni jogokat.

Az önálló kommunikációs politikához nagymértékben hozzájárult a Bizottság D-terve1, 
amely kifejezetten javasolja „a polgárok részvételének előmozdítását a demokratikus 
folyamatban”, a valódi kívánságaikról szóló „hatékonyabb eszmecsere” fejlesztése révén. Az 
ebből következő Cselekvési terv2 még ambiciózusabb, elismerve, hogy „a kommunikáció 
többet jelent a tájékoztatásnál: kapcsolatot hoz létre, párbeszédet kezdeményez az európai 
polgárokkal, magában foglalja a figyelmes meghallgatásukat és az emberekkel való 
kapcsolatot. (…) alapvető része a politikai folyamatnak”.

Részben annak köszönhetően, hogy az EU kommunikációs politikája új lendületet kapott, a 
polgárokkal való párbeszéd révén „kétirányúvá” vált, számos részvételi kísérletet is 
kidolgoztak a polgárok bevonása érdekében; itt említhetjük meg például a Bizottság európai 
polgári konzultációk kezdeményezését vagy az Európai Parlament Polgári Agora projektjét. 

III. Az uniós polgárok bevonása az új demokratikus gyakorlat segítségével

A polgárok tényleges részvételének egyik feltétele az európai közszféra kialakítása, amint azt 
Jürgen Habermas javasolta. Ha ebben az irányban nagy előrehaladást is jelentett az európai 
polgári kezdeményezések (a polgárok önálló jogokkal való felruházása és bevonása) 
bevezetése a Lisszaboni Szerződésben, ez nem szisztematikus, csak esetleges eszköz, amely 
az oktató, bevonó és dialektikus szemléletet tekintve nélkülözi a polgárok és képviselőik 
közötti rendszeres párbeszéd formájában megvalósuló polgári konzultáció erejét.

Az előadó ezért egy új politikai gyakorlat kidolgozásának támogatását ajánlja – a közérdekű 
európai polgári konzultációt (ECGI) –, amelyet rendszeresen, nem kötelező jelleggel egy 
időben szerveznének meg az Európai Unió összes országában, és amely egy sor pontos 
kérdést tartalmazna az EU politikai orientációival kapcsolatban.

Célja nemcsak az lenne, hogy a polgároktól ötleteket merítsen a politika alakításához, hanem 
a polgárokkal való tényleges „kétirányú kommunikációt” is szolgálná, „becsempészve egy 
adag emberi drámát az uniós integráció technokrata gépezetébe és vérszegény elméletébe”3.

Egy ilyen demokratikus gyakorlat kidolgozásakor a következő szempontokat kell figyelembe 
venni: (1) jogalap, (2) tartalomtervezés, (3) időzítés és gyakoriság (4) egyidejűség (5) 
kommunikáció és (6) a fontosabb szereplők (a média, a tagállamok és a polgárok) bevonása.

Egy ilyen vállalkozás az egyik lehetséges jogalapja az EKSz 284. cikke lehetne, amely 
kimondja, hogy „a Bizottság a rábízott feladatok teljesítéséhez szükséges bármilyen 

                                               
1 2005.10.13. COM(2005) 494:
2 SEC(2005) 985
3 A kifejezés Dan O’Brientől és Daniel Keohane-től származik, Európai Reformközpont
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információt megszerezhet és bármilyen ellenőrzést lefolytathat.” Ebben a helyzetben a 
Bizottság a Tanács megbízásával „konzultációs hatalomként” járna el. Ennek politikai 
konszenzusra kell vezetnie, és biztosítania kell az Európai Parlament mint az egyetlen, a 
polgárokat közvetlenül képviselő uniós intézmény részvételét a feltenni kívánt kérdések 
kiválasztásában, az EP bizottságainak tagjaiból álló, külön frakcióközi munkacsoport révén. A 
politikai konszenzus elérése érdekében egy intézményközi megállapodást is ki lehetne 
dolgozni.

Ami az ECGI tartalmát illeti, alkalmazási körének a Bizottság hatáskörén belül kell 
maradnia. Kellően nagy számban kell megrendezni ahhoz, hogy tájékozódni lehessen az uniós 
polgárok preferenciáiról, anélkül hogy a folyamat veszítene a komolyságából. A kérdések 
érthetősége ugyancsak fontos szempont, hogy a polgárok a valós preferenciáik alapján, 
különösebb jogi előképzettség nélkül is meg tudják válaszolni őket.

Az egyes ECGI-k időzítésében figyelembe kell venni a jó, kiegyensúlyozott, erőteljes 
kampány szükségességét. A folyamat egyidejűsége a különböző tagállamokban neuralgikus 
pont, mivel a média mint katalizátor közreműködésével ez teszi lehetővé az ECGI számára a 
vélemények kikristályosítását, a nyitást egy transzeurópai „politikai szórakoztatás” felé és a 
vitának teret adó valódi európai közszféra kialakulását. Az ilyen konzultációk rendszeressége
nemcsak a gyakorlat gyors ütemű fejlődését biztosítaná, de a formaságainak kialakulását és a 
polgárokkal való elfogadtatását is.

Három szereplőre érdemes külön figyelmet fordítani, mivel a folyamatban való részvételük 
kulcsfontosságú: a média, a tagállamok a kormányok, parlamentek és politikai pártok 
szintjén, valamint maguk a polgárok.

Az esemény egyidejűsége és a kérdések határozott egyenértékűsége a különböző nemzeti 
keretek között kellően nyomós ok ahhoz, hogy az ECGI kiemelt téma legyen az országos 
médiában. Az európai médiahálózatok ilyenformán megosztozhatnak az európai léptékű 
politikai „szórakoztató” anyagokon, és az együttműködésük tovább javítaná a párbeszéd 
lehetőségét és a végeredmény színvonalát (és vonzerejét).

A tagállamok kormányainak bevonása ugyancsak fontos eleme a gyakorlat megtervezésének 
– ebből ugyanis világos képet kaphatnak a polgárok akaratáról, egyszersmind lehetőség nyílik 
a párbeszédre, ami növeli a kormány tevékenységének legitimitását. A kormányok nyílt 
részvétele a folyamatban az országos pártoknak és NGO-knak teret adna arra, hogy a politikai 
értelmezések szükségszerű változatosságát közvetítsék a polgárok felé. A tagállamokat akár 
ennél is jobban be lehet vonni, ha lehetőséget kapnak arra, hogy saját kérdéseikkel egészítsék 
ki a kérdéssort.

A polgárok bevonása a tartalom megtervezésén és a kommunikáción túl nagymértékben 
függene a kérdésekben szereplő témák hírértékétől és a konzultációs folyamat kimenetelétől 
is. Egy ECGI-ben nem kell mindenképpen arra törekedni, hogy kerüljük az ellentmondásos 
kérdéseket, mivel ezek fokozzák a feltűnést. Az, hogy a gyakorlat mekkora elfogadottságra 
talál a polgárok körében, attól is függ, hogy mennyire lesz világos az egyes szereplők szerepe 
a konzultáció különböző szintjein (kezdeményezés, a kérdések összeállítása, az eredmények 
közzététele, hivatalos válasz). Ennél is fontosabb azonban, hogy a konzultáció eredményét 
megfelelően figyelembe vegyék, hiszen csak ebben az esetben várható el, hogy a polgároknak 
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nagyobb bizalma legyen a rendszer és az abban való részvétel iránt. Világos 
kötelezettségvállalásra van szükség, hivatalos válasz formájában, végrehajtási stratégiával 
együtt.
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