
DT\763828EL.doc PE418.311v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

21.1.2009

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
σχετικά με την πρόκληση της δημοκρατίας: αύξηση της υπευθυνότητας των 
πολιτών της ΕΕ– ενδιάμεσο στάδιο για την υλοποίηση μιας διαβούλευσης 
γενικού ενδιαφέροντος των ευρωπαίων πολιτών(ECGI)

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Andrzej Wielowieyski



PE418.311v01-00 2/6 DT\763828EL.doc

EL

Ενδιάμεσο στάδιο για την υλοποίηση μιας διαβούλευσης γενικού ενδιαφέροντος των 
ευρωπαίων πολιτών (ECGI)

Εισαγωγή: Από τις περιορισμένες εμπειρίες στη διάρρηξη του φαύλου κύκλου

1-. Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνέβαλαν στη συσσώρευση αξιόλογης
εμπειρίας αλλά είχαν περιορισμένη εξωτερική προβολή
Η διαβούλευση και η δημόσια συζήτηση που διοργανώθηκαν από την Επιτροπή για την 
υλοποίηση των προτάσεων που περιέχονταν στο σχέδιο Δ για δημοκρατία, διάλογο και 
δημόσια συζήτηση, στην ανακοίνωση για τη Λευκή Βίβλο για μια ευρωπαϊκή πολιτική 
επικοινωνίας και τέλος στην ανακοίνωση για την πρωτοβουλία «Debate Europe» είχαν ως 
αποτέλεσμα σημαντική συνεισφορά απόψεων, αλλά παρέμειναν πολύ περιορισμένες καθώς η 
συμμετοχή ήταν μόλις λίγες χιλιάδες άτομα (η αναμενόμενη συμμετοχή ήταν 50 000 πολίτες 
έμμεσα).

2-. Η πρόταση για ηλεκτρονική αμφίδρομη διαδραστική διαβούλευση βάσει εγγραφής
Ένα ικανοποιητικό βήμα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης μιας διαβούλευσης γενικού 
ενδιαφέροντος των ευρωπαίων πολιτών (ECGI) στο μέλλον ως μια αμφίδρομη, διαδραστική 
επικοινωνία θα πρέπει να βασίζεται στα ηλεκτρονικά εργαλεία, να συμπεριλαμβάνει τη 
δημιουργία ενός μητρώου εκλογέων, και θα πρέπει να υποστηρίζεται από μια 
αποτελεσματική προώθηση μέσω ισχυρών δεσμών με άλλα μέσα ενημέρωσης πέρα από το 
Διαδίκτυο.

3-. Διάρρηξη του φαύλου κύκλου υπέρ μιας αυτοσυντηρούμενης πλατφόρμας διαλόγου
Η λύση αυτή φαίνεται να είναι ο μοναδικός τρόπος για να διασπαστεί ο φαύλος κύκλος της 
αδυναμίας προσέγγισης ενός σημαντικού αριθμού πολιτών – προσέγγισης εκατομμυρίων αντί 
χιλιάδων και συμμετοχής τους σε έναν τακτικό, συνεχή διάλογο πέραν της συμμετοχής τους 
στις ευρωπαϊκές εκλογές κάθε πέντε χρόνια.

I. Συμπεράσματα σχετικά με τη συμβολή των εμπειρογνωμόνων στη δημόσια ακρόαση 
της 8ης Δεκεμβρίου

1. Κρίση νομιμότητας και κίνδυνοι του παιχνιδιού μηδενικού αθροίσματος

Οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες υπέδειξαν μια λανθάνουσα κρίση που ταλανίζει την ΕΕ 
στο επίπεδο της νομιμότητας των θεσμικών οργάνων της καθώς και του έργου της ΕΕ
συνολικά. Οι πολίτες στερούνται ενδιαφέροντος και πρόσβασης σε βασικές πληροφορίες 
σχετικά με ευρωπαϊκά ζητήματα, μολονότι εξακολουθούν να εκφράζουν τη στήριξή τους 
στην ολοκλήρωση της ΕΕ (βλ. το προηγούμενο έγγραφο εργασίας μου). Ο κ. Schmitter
υπογράμμισε τη διαφορά μεταξύ της κρίσης νομιμότητας σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο 
ΕΕ – το τελευταίο έχει χάσει το ιστορικό του κεφάλαιο και είναι συνεπώς πιο άμεσα 
ευάλωτο. Για τον κ. Siedentop, η κύρια απειλή για τη νομιμότητα της ΕΕ είναι ο 
παρατηρούμενος ανταγωνισμός μεταξύ του εθνικού επιπέδου και του επιπέδου της ΕΕ που 
ισοδυναμεί με παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος: «εάν αυτοί [= η ΕΕ] κερδίσουν, τότε εμείς 
[οι πολίτες των κρατών μελών] θα χάσουμε».
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2. Προοπτικές για την ευρωπαϊκή διεθνική δημοκρατία

Οι κύριοι Siedentop, Kaufman και Schmitter επέμειναν επίσης στην κρίση που ταλανίζει το 
σύστημα των πολιτικών κομμάτων γενικά. Συμφώνησαν για την ανάγκη ανάπτυξης άλλων 
μέσων προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της και να 
ενθαρρυνθεί ενεργά η ανάπτυξη μιας κοινής ταυτότητας ΕΕ, της οποίας ο πολιτικός «λαός» 
θα είναι αποτέλεσμα και όχι προϋπόθεση. Ο κ. Schmitter και ο κ. Esposito επέμειναν στη 
δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών μέσων για μια τέτοια διαβούλευση προκειμένου να 
τονωθεί η διεθνική δημοκρατία, αναφέροντας εμπειρίες από την Ελβετία, την Εσθονία και τη 
Φινλανδία  σχετικά με τη χρήση τους. Επιβεβαίωσαν την ανάγκη για τακτική διεξαγωγή
αυτών των διαβουλεύσεων η οποία θα περιορίσει σημαντικά τις πιθανές παρεκκλίσεις.

3. Περιορισμένη εξωτερική προβολή των υφιστάμενων δράσεων της ΕΕ

Ο κ. Dumort, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιορίστηκε στην παρουσίαση των 
επικοινωνιακών μέσων που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, εστιάζοντας ειδικότερα στη 
δεύτερη γενιά των διαβουλεύσεων των ευρωπαίων πολιτών, με τελικό συμπέρασμα ότι η 
άμεση και έμμεση απήχηση τέτοιων πρωτοβουλιών πρέπει να αγγίζει μόλις τους 50 000 
πολίτες.

II. Πρόταση για ένα ενδιάμεσο στάδιο προς την υλοποίηση διαβούλευσης γενικού 
ενδιαφέροντος των ευρωπαίων πολιτών (ECGI)_

1. Αναμενόμενα οφέλη από τη διαβούλευση γενικού ενδιαφέροντος των ευρωπαίων 
πολιτών σε πλήρη κλίμακα

Μια τέτοια κατάσταση δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην εγκατάλειψη του σχεδίου ανάπτυξης 
μιας διαβούλευσης γενικού ενδιαφέροντος των ευρωπαίων πολιτών (ECGI). Ο εισηγητής 
πιστεύει ότι η μελλοντική ανάπτυξή της σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα μετά από ικανοποιητική 
προετοιμασία θα συμβάλει σημαντικά στα ακόλουθα:

α. ενθάρρυνση της ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού χώρου δημόσιας συζήτησης

β. γεφύρωση του χάσματος (όσον αφορά την πληροφόρηση και τη δέσμευση) μεταξύ της ΕΕ 
και των πολιτών της

γ. τόνωση της συμμετοχής και της δημόσιας δραστηριότητας των πολιτών

δ. ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτικών κομμάτων και του τομέα των ΜΚΟ σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα

Η διαβούλευση γενικού ενδιαφέροντος των ευρωπαίων πολιτών θα έχει επίσης την ικανότητα 
να ενισχύσει τις σχέσεις με τα πολιτικά κόμματα και τον τομέα των ΜΚΟ μέσω της 
συμμετοχής τους στις συζητήσεις και να συνδέσει το εθνικό επίπεδο και το επίπεδο της ΕΕ 
(εξαιρετικά βασικό στοιχείο για την «επανεφεύρεση» των πολιτικών κομμάτων)

ε. διασυνοριακή αναγνώριση που οδηγεί στην ανάδειξη των ευρωπαϊκών «λαών»
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Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι μια πανευρωπαϊκή διαβούλευση των πολιτών της ΕΕ για τα 
ίδια ζητήματα, όταν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις μιας τακτικής και ταυτόχρονης διεξαγωγής 
σε επίπεδο ΕΕ, θα επιτρέψει τη σταδιακή ανάπτυξη πρακτικών ενθάρρυνσης των 
διασυνοριακών και διακρατικών δραστηριοτήτων και τις ανταλλαγές μεταξύ των πολιτικών 
κομμάτων και των μέσων ενημέρωσης και θα δώσει στους πολίτες την πραγματική αίσθηση 
μιας διεθνικής ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

2. Προσδοκώμενο πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας ECGI

α. Χρονικό πλαίσιο

Για να δημιουργηθούν το πλαίσιο και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή 
διεξαγωγή απαιτείται χρόνος, καλή προετοιμασία, ισχυρή και αβίαστη επικοινωνία μεταξύ 
των φορέων και συσσώρευση εμπειρίας. Ο χρόνος που θα χρειαστεί μπορεί να κυμαίνεται 
από 3 ως 6 χρόνια.

β. Τρέχουσα αποδοχή του προτεινόμενου μέσου της ECGI

Η συζήτηση στο πλαίσιο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων κατέδειξε ότι μια 
διαβούλευση γενικού ενδιαφέροντος των ευρωπαίων πολιτών, όπως προτείνεται από τον 
εισηγητή, ως μέσο που θα παράσχει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ένα πολιτικό και 
ιδεολογικό θεμέλιο αναγκαίο για την επιτυχή υλοποίησή της, θα ήταν δύσκολο να 
πραγματοποιηθεί υπό τις παρούσες συνθήκες για τους ακόλουθους λόγους:

- το πεδίο εφαρμογής ενός τέτοιου νέου μέσου, το οποίο απαιτεί σημαντική προσπάθεια 
από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και μπορεί να προβλεφθεί μόνο μετά από μια περίοδο 
προσαρμογής και ρύθμισης του μέσου αυτού, προκειμένου να ταιριάζει με τα διαθέσιμα
μέσα και να εξασφαλίσει την ευρεία αποδοχή του.

- η έλλειψη πρακτικής εμπειρίας σε τόσο μεγάλη κλίμακα στο επίπεδο των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ καθώς και των κοινωνιών των πολιτών στην ΕΕ

4. Προτάσεις για ένα ενδιάμεσο στάδιο: διαδραστική ηλεκτρονική διαβούλευση (IEC)

Προκειμένου να συγκεντρωθεί κρίσιμη μάζα εμπειρίας, να εξοικειωθούν οι πολίτες και η 
κοινή γνώμη με αυτήν την πρακτική και να συμμετάσχει σταδιακά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο 
εισηγητής προτείνει να αναλυθούν οι διαθέσιμες επιλογές και να αναπτυχθεί ένα ενδιάμεσο 
στάδιο – μια διαδραστική ηλεκτρονική διαβούλευση των πολιτών. Όπως και στην περίπτωση 
της ECGI, αυτή η διαδραστική διαβούλευση θα πρέπει να αφορά θεμελιώδη ζητήματα 
σχετικά με το άμεσο μέλλον της ΕΕ (πιθανές νομοθετικές προτάσεις).

III. Σχεδιασμός του ενδιάμεσου σταδίου



DT\763828EL.doc 5/6 PE418.311v01-00

EL

1. Απαραίτητες προϋποθέσεις

α. Δεδομένα από έρευνα του Ευρωβαρομέτρου

Η μορφή και τα κριτήρια της συμμετοχής θα πρέπει να καθοριστούν βάσει των 
αποτελεσμάτων έρευνας του Ευρωβαρομέτρου (σύμφωνα με τις συστάσεις των 
εμπειρογνωμόνων) όσον αφορά τους στόχους και τις ιδιότητες μιας διαδραστικής 
επικοινωνίας, αλλά και τη στάση έναντι μιας άμεσης γενικής διαβούλευσης.

α. Ευρωπαϊκό μητρώο εκλογέων

Κατόπιν της έρευνας, η Επιτροπή θα πρέπει να οργανώσει ένα μητρώο πολιτών σύμφωνα με 
τους κανόνες για την εγγραφή των εκλογέων στα κράτη μέλη. Φαίνεται αναγκαίο να 
αποφασιστεί/καθοριστεί σε αυτό το επίπεδο μια αρμόδια υπηρεσία, διυπηρεσιακό τμήμα ή 
μονάδα. Ένα τέτοιο μητρώο θα είναι ανοιχτό στους πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
σε μια διαβούλευση αυτού του είδους. Το μητρώο των εκλογέων θα παρέχει σημαντικά 
πλεονεκτήματα από την άποψη της ασφάλειας και της συμμετοχής των πολιτών και θα 
βοηθήσει να καθοριστεί η βάση για μια πρακτική τακτικής διαβούλευσης. Όλοι οι πολίτες θα 
κληθούν να εγγραφούν. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαφήμιση της πρόσκλησης 
εγγραφής των πολιτών. Η διαδικασία εγγραφής πρέπει να προωθηθεί έντονα μέσω των 
ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης (με ειδικό ρόλο για τα δημόσια μέσα), και να 
υποστηριχθεί/υιοθετηθεί από τα πολιτικά κόμματα και τις ΜΚΟ.

Πέρα από τη χαρτογράφηση της στήριξης στην ΕΕ, τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας ενός 
τέτοιου μητρώου θα είναι η ύπαρξη ενός ισχυρού παράθυρου επικοινωνίας με τους 
αφοσιωμένου πολίτες.

2. Διαδικασία

α. Συλλογή των απαντήσεων

Η Επιτροπή θα απευθύνει στους εγγεγραμμένους πολίτες σειρά ερωτήσεων (3-10), 
καταρτισμένες από κοινού με τη σύμφωνη γνώμη των επιτροπών του ΕΚ, οι οποίες θα 
αφορούν σειρά ζητημάτων σχετικά με το άμεσο μέλλον (μελλοντικές νομοθετικές 
προτάσεις).
Οι απαντήσεις θα συλλεχθούν από την Επιτροπή, κυρίως μέσω εργαλείων ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας, μετά από περίοδο 2-3 μηνών, όταν οι ερωτήσεις αυτές θα έχουν δημοσιοποιηθεί 
και δημοσιευτεί. Η περίοδος αυτή θα πλαισιωθεί από τη συζήτηση σχετικά με το 
προτεινόμενο ζήτημα που συνδέει τα κοινοτικά θεσμικά όργανα με τα εθνικά όργανα και από 
διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι πολίτες θα έχουν 
επίσης την ευκαιρία να εγγραφούν. Η ψηφοφορία θα είναι ταυτόχρονη στον βαθμό που 
συστήνουν οι έρευνες και επιτρέπουν οι συνθήκες. Μη εγγεγραμμένοι εκλογείς δεν θα 
μπορούν να συμμετάσχουν.

β. Εξέταση του αποτελέσματος: οικοδόμηση εμπιστοσύνης



PE418.311v01-00 6/6 DT\763828EL.doc

EL

Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας διαδραστικής διαβούλευσης θα πρέπει να συλλέγονται και να 
αναλύονται από το ειδικό όργανο που θα δημιουργηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
μαζί με μια διακομματική ομάδα που θα δημιουργηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Η επίσημη απάντηση του θεσμικού οργάνου θα δημοσιευτεί από κοινού 
παρέχοντας ένα σενάριο εφαρμογής.

3. Ανάπτυξη των εργαλείων και των τεχνικών που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή

α. Διαφήμιση και σύνδεση με άλλους διαύλους ενημέρωσης

Αν οι κύριοι συμμετέχοντες στους οποίους θα εστιαστεί μια τέτοια διαβούλευση είναι τα 
άτομα που είναι εξοικειωμένα με τα διαδικτυακά μέσα, πρέπει να δημιουργηθεί ένας ισχυρός 
δεσμός με άλλα μέσα ενημέρωσης μέσω της διαφήμισης στα έντυπα και οπτικοακουστικά 
μέσα. Και τα πολιτικά κόμματα και οι ΜΚΟ θα πρέπει να μπορέσουν να προσκαλέσουν τον 
πολίτη να συμμετάσχει.

β. Διεθνικές δημόσιες συζητήσεις

Η παρουσίαση και η εκστρατεία θα πρέπει να αναπτύξουν τη χρήση αρκετών υφιστάμενων 
μέσων και τεχνικών σχεδιασμένων να ενισχύσουν τη συμμετοχή όπως οι διαρθρωμένες 
ανταλλαγές και συζητήσεις μεταξύ των ηγετών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

γ. Smartvote

Το Smartvote είναι ένα σύγχρονο μέσο ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που δίνει τη δυνατότητα 
στους πολίτες να συγκρίνουν τις επιλογές τους με εκείνες των εκλεγμένων αντιπροσώπων 
τους, ενισχύοντας από κοινού τη συμμετοχική και αντιπροσωπευτική δημοκρατία.
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