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Namen tega poročila je preučiti sredstva za premostitev vrzeli med državljani Evropske unije 
ter Evropsko unijo in njenimi institucijami, ki jo pogosto imenujemo demokratični 
primanjkljaj, na podlagi nove demokratične prakse posvetovanja z evropskimi državljani1 .
Zdi se, da državljanom Evropske unije primanjkuje občutek moči in vpliva. V nasprotju z 
državnimi politikami menijo, da imajo na politiko Evropske unije le malo vpliva. Še posebej 
pomembno je med evropskimi državljani razviti občutek, da so v središču politik Evropske 
unije in da soupravljajo evropski proces povezovanja.  

I. Kriza demokratične legitimnosti v okviru upravljanja Evropske unije

Demokratična vrzel med Evropsko unijo in njenimi državljani se poglablja zaradi (1) naravne 
zapletenosti njenega sistema odločanja in (2) krize legitimnosti v kontekstu (3) 
preoblikovanja upravljanja ter (4) komunikacijskega primanjkljaja. Ti dejavniki v državljanih 
še poudarjajo (5) primanjkljaj zaupanja v Evropsko unijo in njenega delovanja.

Evropska unija se zdi izredno zapleteno politično telo s težko razumljivimi postopki 
odločanja. Glavne značilnosti demokratičnega primanjkljaja v Evropski uniji so (1) 
prevladovanje izvršilnih organov tako na nadnacionalni (Evropska komisija) kot tudi na 
medvladni ravni (Svet). Drugič, opažamo močno zanašanje postopka odločanja na strokovno 
znanje, kar vodi v prevlado visoko specializiranih strokovnih skupin. In nazadnje, zaradi 
zapletenega pogajalskega postopka, v katerem prevladujejo načela pogajanja in soglasja, 
navadni državljani težko razumejo njegove izide, kar povečuje občutek odtujitve od 
oblikovanja politike v Bruslju.

Določena mera demokratičnega primanjkljaja bo vedno prisotna v vsakem predstavniškem 
sistemu. Vendar je ta primanjkljaj mogoče uravnotežiti z drugimi viri legitimnosti. Evropska 
unija ne more trditi, da ima kakršne koli tradicionalne vire legitimnosti (ustava, jezik, 
ozemlje, zgodovina, etnična pripadnost) in je morala legitimnost upravičiti na podlagi procesa 
povezovanja samega. Evropska unija upravičuje „legitimnost na podlagi rezultatov“ s 
poudarjanjem svoje vloge pri oblikovanju prostora miru in skupne blaginje ter začetka 
konkretnih projektov (carinska unija, ekonomska in monetarna unija itd.). Vendar je to 
upravičenje sedaj izčrpano ter ga ogroža ideološka in moralna praznina. Razmere terjajo nov 
vir legitimnosti, ki obnavlja povezavo med Evropsko unijo in njenimi državljani.

Ta razvoj poteka v okviru, ki ga določajo učinki globalizacije, dinamika samega
evropskega povezovanja in močan družbenopolitični razvoj. Globalizacija omejuje 
zmogljivost nacionalne države, da  izvaja avtonomne politike ter primerno zagotavlja potrebe 
in težnje svojih državljanov. Evropsko povezovanje je mogoče razlagati kot organizirano 
erozijo moči in področja ukrepanja nacionalnih držav z morebitnim nevarnim stranskim 
vplivom zameglitve odgovornosti. In nazadnje, družbenopolitični in tehnološki razvoj 
prispeva k močni individualizaciji ravnanja volivcev ter krepi nagnjenost k razvoju različnih 
institucij neposredne demokracije poleg tradicionalnega predstavniškega sistema (javna 
pobuda, referendumi).
Zaradi teh naravnih značilnosti sistema ter dinamike razmer opažamo pomanjkanje 
zaupanja in sodelovanja med evropskimi državljani, ki se spreminja v „dramatičen zlom 

                                               
1 Izraz „demokratični primanjkljaj“ naj bi se prvič pojavil leta 1977 v manifestu mladih evropskih federalistov 
(JEF) (Berlin, 1977)
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javne legitimnosti Evropske unije od zgodnjih devetdesetih let prejšnjega stoletja“1 . 
Raziskave Eurobarometra med leti 1989 in 2006 dosledno izkazujejo obstoj tega občutka 
oddaljenosti, skupaj z močnim občutkom, da se „njihov glas [ne] upošteva na ravni Evropske 
unije“2.

Informacijski primanjkljaj in pomanjkljivosti v komunikaciji je mogoče razumeti kot 
enega bistvenih dejavnikov takšnega nesodelovanja državljanov. Potrebo po skupnem 
pristopu h komuniciranju o Evropi je potrdil medinstitucionalni sporazum Partnerstvo za 
komuniciranje o Evropi, ki obeta okvir za usklajen pristop med evropskimi institucijami in 
državami članicami. Evropska unija še naprej trpi zaradi pomanjkanja avdiovizualnih medijev, 
ki bi pokrivali celotno Unijo, kulture poročanja o zadevah EU, ki daje prednost 
strokovnjakom in tistim, ki so vključeni, ter na ta način preprečuje, da bi razprava dosegla 
raven nacionalne javnosti. Posledica tega je odsotnost evropskega javnega prostora za 
razpravo, pomembnega pogoja za nastanek evropskega ljudstva, ki bi prispeval k ponovnemu 
povezovanju z državljani in pomagal razviti nove vire legitimnosti.

II. Zmanjševanje vrzeli med Evropsko unijo in njenimi državljani

Poskusi za zmanjšanje vrzeli med Evropsko unijo in njenimi državljani so bili izpeljani s/z (1) 
poudarkom na institucionalnih reformah, (2) reformami postopka posvetovanja, (3) razvojem 
državljanstva Evropske unije, (4) preoblikovanjem komunikacijske politike Evropske unije ter 
(5) pojavom poskusov participacije na ravni Evropske unije.

Od poročila Vendel iz leta 1972 je večina prizadevanj, namenjenih za reševanje 
demokratičnega primanjkljaja v evropskem odločanju, prišla po poti institucionalnih reform, 
ki so krepile Evropski parlament kot rezultat prenosa novih pristojnosti na Evropske skupnosti. 

Postopek posvetovanja se je prav tako izboljšal z uvedbo zelenih knjig od leta 1984, ki 
uveljavljajo vključevanje interesnih skupin na začetku oblikovanja zakonodajnega predloga, 
prakso, ki je od sredine devetdesetih let postala običajna.  

Druge pobude za ponovno povezanost z evropskimi državljani je sprožil Evropski parlament. 
Od deklaracije iz Stuttgarta leta 1983, ki je navajala „potrebo po novem razvoju, ki bo 
ustrezal željam demokratičnih narodov Evrope“, je Parlament sprožil več predlogov za 
uvedbo referendumov po celotni Evropski uniji, bodisi neposredno (v svojih resolucijah iz 
leta 19873 in 19884) ali posredno preko svojih komisij (poročilo Purona in poročilo Hermana).

Državljanstvo Evropske unije nudi Uniji veliko možnost, da se ponovno poveže s svojimi 
državljani in zmanjša demokratično vrzel. Bistven napredek je bila ratifikacija Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah, v kateri poglavje V „Državljanstvo“ navaja individualne 
pravice, od katerih imajo državljani koristi na evropski ravni.

Velik prispevek k samostojni komunikacijski politiki je Načrt D Komisije5, ki izrecno 
                                               
1 Hix, Simon, What's wrong with the European Union and how to Fix it, Malden, Polity Press, 2008, str. 50-51
2 Eurobarometer 189 a+ b, 10/06
3 Resolucija  A2-28/87, UL C 190/72
4 Resolucija A2-106/88, UL C 187/231
513.10.2005 COM(2005) 494:
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predlaga „spodbujanje vključevanja državljanov v demokratični proces“ z razvojem 
„učinkovitejšega posvetovanja“ o njihovih dejanskih težnjah. Na tej podlagi sprejet Akcijski 
načrt1 je še bolj ambiciozen, saj priznava, da je „komunikacija več kot informacija: 
vzpostavlja odnos in začenja dialog z evropskimi državljani, pazljivo posluša in se povezuje z 
ljudmi“.

Delno kot posledica novega zagona, ki ga je komunikacijska politika Evropske unije dobila 
kot „dvosmerna ulica“ medsebojnega delovanja z državljani, je bilo razvitih več poskusov 
participacije, katerih namen je bil vključitev državljanov, in sicer pobuda Komisije –
posvetovanja z evropskimi državljani ali projekt Evropskega parlamenta za državljanski 
forum. 

III – Krepitev vloge državljanov Evropske unije z novimi demokratičnimi postopki

Pogoj za učinkovito sodelovanje vseh državljanov je razvoj evropske javne sfere, kot jo je 
predlagal Jürgen Habermas. Če je bila uvedba pobude evropskih državljanov v lizbonski 
pogodbi eden večjih napredkov v tej smeri (povečanje avtonomije in vpliva državljanov), ta 
ne predstavlja sistematičnega, temveč naključno orodje, ki mu manjka izobraževalna, krepilna 
in dialektična razsežnost, vključena v javno posvetovanje kot reden dialog med državljani in 
njihovimi predstavniki.

Iz tega razloga predlaga poročevalec podporo razvoju nove politične prakse – posvetovanja 
splošnega pomena z evropskimi državljani, ki bi bilo organizirano istočasno v vseh državah 
Evropske unije, vključevalo vrsto natančnih vprašanj o političnih usmeritvah Evropske unije 
ter potekalo redno in bilo nezavezujoče.

Cilj posvetovanja ne bi bil zgolj sprejeti vložek državljanov v oblikovanje politike, temveč 
tudi omogočiti pristno „dvosmerno komunikacijo“ z državljani ter pri tem vbrizgati „odmerek 
človeške dramatike v tehnokratski mehanizem in suhoparno teorijo združevanja Evropske 
unije“2.

Pri razvoju takšnega demokratičnega postopka je treba kot bistvene obravnavati naslednje 
vidike: (1) pravna podlaga, (2) zasnova vsebine, (3) časovna razporeditev in pogostnost, (4) 
sočasnost, (5) komunikacija ter (6) vključevanje glavnih akterjev (medijev, držav članic in 
državljanov).

Možna pravna podlaga za takšen podvig bi bil lahko člen 284 Pogodbe ES, ki Komisiji 
dopušča, da „zbira informacije in izvaja preverjanje, potrebno za opravljanje nalog, ki so ji 
bile zaupane“. V tem primeru bi Komisija delovala kot „posvetovalna oblast“ s pooblastilom 
Sveta. V ta namen je treba doseči politično soglasje in zagotoviti sodelovanje Evropskega 
parlamenta, kot edine institucije Evropske unije, ki neposredno zastopa državljane, pri izbiri 
vprašanj, ki bodo zastavljena, prek posebne medskupine, sestavljene iz predstavnikov 
odborov Evropskega parlamenta. Da se zagotovi takšno politično soglasje, bi bilo mogoče 
oblikovati medinstitucionalni sporazum. 

                                               
1 SEC(2005)985
2 Fraza, ki sta jo oblikovala Dan O’Brien in Daniel Keohane, Center za evropsko reformo



DT\755803SL.doc 5/5 PE416.377v01-00

SL

Kar zadeva vsebine posvetovanja splošnega pomena z evropskimi državljani, bi te morale biti 
v okviru pristojnosti Komisije. Njihovo število bi moralo biti dovolj veliko za zbiranje 
informacij o preferencah državljanov Evropske unije, ne da bi to oslabilo formalnost postopka. 
Jasnost vprašanj je prav tako ključna značilnost, da lahko državljani nanje odgovorijo na 
podlagi svojih dejanskih preferenc ter brez posebnih pravnih znanj.

Časovna razporeditev posvetovanja splošnega pomena z evropskimi državljani mora 
upoštevati potrebo po zagotavljanju dobre, usklajene in močne komunikacijske kampanje. 
Sočasnost postopka v različnih državah članicah je nevralgični element, ki posvetovanju 
splošnega pomena z evropskimi državljani omogoča, da kristalizira mnenja, ki jih usmerjajo 
mediji, in odpira vseevropski „politični pogovor“ ter razvoj resnične evropske javne sfere za 
razpravo. Rednost takšnega posvetovanja ne bi zagotavljala le postopnega izboljševanja 
prakse, temveč bi jo državljani posledično tudi sprejeli in ritualizirali.

Trije akterji zaslužijo posebno pozornost, saj je njihovo vključevanje v postopek bistveno: 
mediji, države članice na ravni vlad, parlamentov in političnih strank ter sami državljani.

Istočasnost dogodka in velika enakovrednost vprašanj znotraj različnih nacionalnih 
kontekstov je močan dejavnik za opaznost posvetovanja splošnega pomena z evropskimi 
državljani za nacionalne medije. Evropska medijska omrežja bi zato delila material 
političnega „pogovora“ na področju Evrope, njihovo sodelovanje pa povečuje možnosti za 
medsebojno delovanje ter kakovost (in privlačnost) rezultata.

Vključevanje vlad držav članic je prav tako pomembna sestavina zasnove posvetovanja –
slednjim bi nudilo jasen izraz volje državljanov ter prostor za dialog z državljani, kar 
ukrepanju prinaša večjo legitimnost. Neposredno vključevanje vlad v postopek bi zagotovilo 
pomemben prostor za nacionalne stranke in nevladne organizacije, da državljanom zagotovijo 
potrebno raznovrstnost političnih razlag. Države članice bi bilo mogoče še tesneje vključiti 
tako, da se jim ponudi možnost, da lahko povečajo niz vprašanj.

Udejstvovanje državljanov bi bilo, razen od vidikov, povezanih z zasnovo vsebine in 
komunikacijo, močno odvisno tudi od opaznosti predmetov razprave, izraženih z vprašanji, 
ter izida posvetovalnega postopka. Posvetovanje splošnega pomena z evropskimi državljani se 
ne sme v nobenem primeru izmikati kontroverznim vprašanjem, saj ta povečujejo opaznost. 
Ali bodo državljani prakso sprejeli, je odvisno tudi od jasnosti vloge različnih akterjev na 
različnih ravneh posvetovanja (sprožitev, oblikovanje vprašanj, objava izidov, formalen 
odgovor). Vendar je še pomembneje resnično upoštevati izid posvetovanja, saj je to bistven 
način za krepitev zaupanja državljana v sistem ter njegovo udejstvovanje. V formalnem 
odgovoru je treba podati jasno zavezo s strategijo za izvajanje.
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