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Šī ziņojuma mērķis ir izpētīt līdzekļus plaisas novēršanai starp Eiropas Savienības pilsoņiem 
un Eiropas Savienību un tās iestādēm, ko bieži dēvē par demokrātijas deficītu1, ieviešot jauno 
demokrātijas praksi — konsultācijas ar Eiropas pilsoņiem.
Tiek uzskatīts, ka Eiropas Savienības pilsoņiem trūkst izpratnes par viņu iesaistīšanās 
iespējām. Pilsoņiem šķiet, ka viņiem ir maza ietekme uz Eiropas Savienības politiku atšķirībā 
no ietekmes uz valsts politiku. Ir īpaši svarīgi Eiropas pilsoņos attīstīt izpratni, ka viņi atrodas 
Eiropas Savienības politikas centrā un līdzdarbojas Eiropas Savienības integrācijas procesā.

I. Demokrātiskās leģitimitātes krīze EU pārvaldības kontekstā

Demokrātijas plaisa starp Eiropas Savienību un tās pilsoņiem paplašinās (1) tās lēmumu 
pieņemšanas sistēmai raksturīgās sarežģītības un (2) leģitimitātes krīzes (3) pārvaldības 
pārveides kontekstā, kā arī (4) komunikācijas deficīta dēļ. Šie faktori uzsver (5) Eiropas 
Savienības uzticības un saistību trūkumu ar tās pilsoņiem.

Eiropas Savienība šķiet sarežģīta politiska iestāde, kuras lēmumu pieņemšanas process ir 
neskaidrs. Galvenās demokrātijas deficīta iezīmes Eiropas Savienībā ir (1) izpildvaras 
pārsvars gan pārnacionālā līmenī (Eiropas Komisija), gan starpvaldību līmenī (Padome). 
Otrkārt, lēmumu pieņemšanas procesā ir vērojama cieša paļāvība ekspertu slēdzieniem, kas 
rada šauri specializētu grupu dominanti. Visbeidzot, sarežģīts apspriešanās process, kurā 
noteicošie ir sarunu un vienprātības principi, kas padara rezultātus grūti saprotamus 
parastajiem pilsoņiem un palielina atsvešinātības sajūtu no Briseles politikas.

Jebkurā reprezentatīvā sistēmā vienmēr būs zināms demokrātijas deficīts. Tomēr deficītu 
iespējams līdzsvarot ar citiem leģitimitātes avotiem. Eiropas Savienība nevar pieprasīt kādu 
no tradicionālās leģitimitātes avotiem (konstitūciju, valodu, teritoriju, vēsturi, tautību), tāpēc 
tai nācies pieprasīt paša integrācijas procesa leģitimitāti. Eiropas Savienība pieprasa „uz 
rezultātu orientētu leģitimitāti”, uzsverot tās lomu miera un kopējas labklājības telpas radīšanā 
un konkrētu projektu ieviešanā (muitas savienība, ekonomikas un monetārā savienība utt.). 
Tomēr šīs prasības šobrīd nonākušas krīzes punktā, un tās apdraud ideoloģisks un morāls 
tukšums. Šī situācija aicina veidot jaunu leģitimitātes avotu, kurš atjaunotu saikni ar Eiropas 
Savienību un tās pilsoņiem.

Šī attīstība notiek globalizācijas seku, pašas Eiropas integrācijas dinamikas un spēcīgas 
sociālpolitiskas attīstības kontekstā. Globalizācija ierobežo nācijas valsts spēju realizēt 
autonomu politiku un adekvāti apmierināt pilsoņu vajadzības un vēlmes. Eiropas integrāciju 
varētu skaidrot kā organizētu nāciju valstu pilnvaru un darbības jomu eroziju ar potenciāli 
bīstamu atbildību izplūšanas blakusefektu. Visbeidzot, sociālpolitiskā un tehnoloģiskā 
attīstība veicina spēcīgu vēlētāju uzvedības individualizāciju un pastiprina tendenci izkopt 
vairākas tiešās demokrātijas formas līdztekus tradicionālajām reprezentatīvajām sistēmām 
(tautas likumdošanas iniciatīva, referendums).
Sistēmai raksturīgo iezīmju un konteksta dinamikas rezultātā var novērot Eiropas pilsoņu 
uzticības un līdzdalības trūkumu, kas noved pie „dramatiska kraha tautas leģitimitātē 
Eiropas Savienībā kopš 1990. gadu sākuma”2. No 1989. gada līdz 2006. gadam Eirobarometra 

                                               
1 Tiek uzskatīts, ka termins „demokrātijas deficīts” pirmo reizi tika minēts „JEF Manifesto” 1977. gadā (Berlīne, 
1997)
2 Hix, Simon, What's wrong with the European Union and how to Fix it, Malden, Polity Press, 2008, 50.–51. lpp.
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pētījumi pastāvīgi rāda atsvešinātības sajūtas pastāvēšanu kopā ar spēcīgu sajūtu, ka „Eiropas 
Savienības līmenī viņu balsojums netiek ņemts vērā”1.

Informācijas un komunikācijas trūkumu var uzskatīt par vienu no galvenajiem faktoriem 
šādai pilsoņu atsvešinātībai. Starpinstitūciju līgumā „Partnerība informācijas sniegšanā par 
Eiropu”, kurš solās kļūt par koordinētas tuvināšanās pamatu starp Eiropas iestādēm un 
dalībvalstīm, tika atzīta nepieciešamība pēc kopīgas pieejas informācijas sniegšanā par 
Eiropu. Eiropas Savienība joprojām cieš no Eiropas Savienības mēroga audiovizuālo 
plašsaziņas līdzekļu un tradīcijas ziņot par Eiropas Savienības lietām trūkuma, kas ir labvēlīgi 
ekspertiem un labi informētiem cilvēkiem, bet aizkavē debates dalībvalstu līmenī. Rezultāts ir 
publiskas Eiropas debašu telpas trūkums, kas ir svarīgs nosacījums Eiropas nācijas veidošanā, 
kas palīdzētu Eiropai no jauna atrast kontaktu ar tās pilsoņiem un palīdzētu attīstīt jaunus 
leģitimitātes avotus.

II. Plaisas starp Eiropas Savienību un tās pilsoņiem samazināšana

Centieni samazināt plaisu starp Eiropas Savienību un tās pilsoņiem būtu (1) institucionālas 
reformas, (2) reformas konsultāciju praksē, (3) Eiropas Savienības pilsonības ieviešana un (4) 
Eiropas Savienības komunikācijas politikas pārveide, un (5) līdzdalības veicināšanas 
mēģinājumi Eiropas Savienības līmenī.

Kopš 1972. gada Vedel ziņojuma lielākā daļa centienu novērst demokrātijas trūkumu Eiropas 
lēmumu pieņemšanā notika ar institucionālo reformu palīdzību, nododot jaunas 
kompetences Eiropas Kopienām un tādējādi nostiprinot Eiropas Parlamentu. 

Kopš 1984. gada konsultāciju prakse tika uzlabota, ieviešot zaļās grāmatas, lai iesaistītu 
ieinteresētās puses tiesību aktu priekšlikumu veidošanā jau no paša sākuma, šī prakse kļuva 
ikdienišķa 1990. gadu vidū.

Citas iniciatīvas, lai atjaunotu kontaktu ar Eiropas iedzīvotājiem, izrādīja Eiropas Parlaments. 
Kopš 1983. gada Štutgartes Deklarācijas, kas konstatēja „nepieciešamību pēc jaunas attīstības, 
atbildot uz Eiropas demokrātisko tautu vēlmēm”, Eiropas Parlaments izteica vairākus 
priekšlikumus Eiropas Savienības mēroga referendumu ieviešanai vai nu tieši (tā 1987.2 gada 
un 1988.3 gada rezolūcijās), vai arī netieši ar tās komitejām (Puron ziņojums un Herman
ziņojums).

Eiropas Savienībai ir liela iespēja no jauna atrast kontaktu ar tās pilsoņiem un mazināt 
demokrātijas plaisu, ieviešot Eiropas Savienības pilsonību.
Liels solis uz priekšu bija Eiropas Savienības Pamattiesību hartas ratifikācija, kuras V sadaļa 
„Pilsoņu tiesības” sniedz pārskatu par tiesībām, kuras pilsoņiem ir Eiropas Savienības līmenī.

Liels devums atsevišķas komunikācijas politikas veidošanā ir Komisijas plāns „D”4, kas 
skaidri mudina „veicināt pilsoņu dalību demokrātijas procesā”, attīstot „efektīvākas 

                                               
1 Eirobarometrs 189 a+ b, 10/06
2 Rezolūcija A2-28/87, OV C 190/72
3 Rezolūcija A2-106/88, OV C 187/231
413.10.2005 COM(2005) 494:
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apspriedes” attiecībā uz aktuālajām vēlmēm. Nākamais Rīcības plāns1 ir vēl ambiciozāks, 
atzīstot, ka „komunikācija ir vairāk nekā informācija”: tā veido attiecības un rosina dialogu ar 
Eiropas pilsoņiem, tā uzmanīgi klausās un rod kontaktu ar cilvēkiem. (…) tā ir svarīgākā 
politiskā procesa daļa”.

Daļēji kā jaunā impulsa rezultāts, kurš tika dots Eiropas Savienības komunikācijas politikai kā 
pilsoņu mijiedarbības „divvirzienu iela”, noritēja vairāki pilsoņu līdzdalības eksperimenti ar 
mērķi iesaistīt pilsoņus, proti, Komisijas iniciatīva — Eiropas pilsoņu debates vai Eiropas 
Parlamenta projekts Pilsoņu Agora. 

III. Eiropas Savienības pilsoņu iesaistīšana ar jaunu demokrātijas praksi

Jürgen Habermas norādīja, ka visu pilsoņu efektīvas iesaistīšanās nosacījums ir Eiropas 
publiskās telpas izveidošana. Viens no lielākajiem soļiem šajā virzienā (pilsoņu pilnvarošana 
un iesaistīšana) ir Eiropas pilsoņu iniciatīvas iekļaušana Lisabonas līgumā, kas tomēr ir nevis 
sistemātisks, bet gadījuma instruments, kuram trūkst izglītojošās, iesaistošās un dialektiskās 
dimensijas, kas tautas konsultācijā eksistē kā regulārs dialogs starp pilsoņiem un to 
pārstāvjiem.

Tāpēc jūsu referents iesaka atbalstīt jaunas politiskās prakses izveidošanu — Eiropas pilsoņu 
debates par vispārējām interesēm, kuras tiktu organizētas vienlaicīgi visās Eiropas 
Savienības valstīs, tajās iekļaujot virkni konkrētu jautājumu par Eiropas Savienības politisko 
orientāciju, notiktu regulāri un būtu nesaistošas.

To mērķis būtu ne tikai saņemt pilsoņu ieguldījumu politikas veidošanā, bet arī veicināt 
patiesu „divvirzienu komunikāciju” ar pilsoņiem, injicējot „devu cilvēciskas drāmas Eiropas 
Savienības integrācijas tehnokrātiskajā mehānismā un sausajā teorijā”2.

Par šādas demokrātijas prakses veidošanas galvenajiem aspektiem ir jāuzskata: (1) tiesisks 
pamats, (2) satura izveide, (3) laika un biežuma noteikšana, (4) vienlaicīgums, (5) 
komunikācija un (6) lielāko dalībnieku iesaistīšana (plašsaziņas līdzekļi, dalībvalstis un 
pilsoņi).

Viens no iespējamajiem šāda pasākuma tiesiskajiem pamatiem varētu būt EK līguma 
284. pants, kurš Komisijai ļauj „vākt visu vajadzīgo informāciju un veikt jebkādu pārbaudi, 
(…) lai veiktu tai uzticētos uzdevumus”. Šajā situācijā Komisija ar Padomes mandātu rīkotos 
kā „konsultējošā vara”. Ir nepieciešams nodrošināt politisku vienprātību un nodrošināt 
Eiropas Parlamenta kā vienīgās institūcijas, kura tieši pārstāv pilsoņus, līdzdalību uzdodamo 
jautājumu izvēlē, izmantojot specifiskas Eiropas Parlamenta komiteju pārstāvju starpkomiteju 
darba grupas. Lai nodrošinātu šādu politisko vienprātību, būtu nepieciešams izstrādāt iestāžu 
nolīgumu. 

Attiecībā uz Eiropas pilsoņu debašu par vispārējām interesēm saturu — tā darbības jomām 
vajadzētu būt Komisijas kompetencē. To skaitam vajadzētu būt pietiekami lielam, lai 
apkopotu informāciju par Eiropas Savienības pilsoņu interesēm, netraucējot procesa 

                                               
1 SEC(2005) 985
2 Izteiciena autori ir Dan O’Brien un Daniel Keohane, Eiropas Reformu centrs
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nopietnībai. Skaidri noformulēti jautājumi arī ir svarīgs faktors, lai pilsoņi būtu spējīgi uz tiem 
atbildēt, ņemot vērā viņu patiesās intereses un specifisku juridisku zināšanu trūkumu.

Laika noteikšanā Eiropas pilsoņu debatēm par vispārējām interesēm vajadzētu ņemt vērā 
nepieciešamību veikt labu, līdzsvarotu un iedarbīgu komunikācijas kampaņu. Procesa 
vienlaicīgums dažādās dalībvalstīs ir neiralģisks elements, kurš ļauj Eiropas pilsoņu debatēm 
par vispārējām interesēm izkristalizēt viedokļus, kurus ir veicinājuši plašsaziņas līdzekļi, 
attīstoties Eiropas „politiskajai izklaidei” un īstas Eiropas publisko debašu sfēras izveidei. 
Šādu konsultāciju regularitāte nodrošinātu ne tikai prakses uzlabošanos, bet arī tās kļūšanu par 
tradīciju un akceptēšanu pilsoņu vidū.

Trīs dalībnieki pelnījuši īpašu uzmanību, jo to iesaistīšanās procesā ir izšķirīga: plašsaziņas 
līdzekļi, dalībvalstis valdību, parlamentu un politisko partiju līmenī un paši pilsoņi.

Notikuma vienlaicīgums un augsta jautājumu ekvivalence dažādos dalībvalstu kontekstos ir 
spēcīgs Eiropas publisko debašu sfēras izveides nozīmības veicināšanas mehānisms 
dalībvalstu plašsaziņas līdzekļiem. Eiropas plašsaziņas līdzekļu tīkls tādā veidā piedalītos 
Eiropas mēroga politiskās „izklaides” tēmu apspriedē, to sadarbība pavairotu mijiedarbības 
iespējas un rezultātu kvalitāti (un pievilcību).

Svarīga sastāvdaļa tās izveidei ir arī dalībvalstu valdību iesaistīšana — pilsoņi valdībām būtu 
skaidri izteikuši savu gribu, un tām būtu telpa dialogam ar pilsoņiem, kas to rīcībai dotu 
vairāk leģitimitātes. Valdību iesaistīšanās procesā jau no paša sākuma nodrošinātu nozīmīgu 
telpu dalībvalstu partijām un NVO, lai pilsoņiem nodrošinātu nepieciešamo politisko 
interpretāciju dažādību. Iesaistīt dalībvalstis vēl vairāk varētu, dodot tām iespēju pievienot 
savus jautājumus.

Pilsoņu ieinteresētība būtu atkarīga ne tikai no satura izveides un komunikācijas, bet arī no 
izteikto jautājumu nozīmīguma un no konsultatīvā procesa iznākuma. Eiropas pilsoņu 
debatēm par vispārējām interesēm nevajadzētu par katru cenu izvairīties no strīdīgiem 
jautājumiem, jo tie piešķir vairāk nozīmīguma. Prakses akceptēšana no pilsoņu puses ir 
atkarīga arī no skaidrības par dažādo pušu lomām dažādos konsultāciju posmos (ierosināšana, 
jautājumu formulēšana, rezultātu publicēšana, oficiālā atbilde). Tomēr vēl svarīgāk ir 
pienācīgi ņemt vērā konsultāciju iznākumus, jo tas ir visbūtiskākais veids, kā veicināt pilsoņa 
uzticību sistēmai un viņa ieinteresētību. Oficiālajā atbildē ir skaidri jānorāda veikums, kā arī 
īstenošanas stratēģija.


	755803lv.doc

