DÉLKELET EURÓPA – SOUTH-EAST EUROPE
INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No. 4. (Winter 2013 Χειµώνας)

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

MALVINA TEMA ∗

Περίληψη
Το εν λόγω κείµενο θα ασχοληθεί µε την ποιότητα της δηµοκρατίας εντός της ΕΕ, εστιάζοντας σε
αντίστοιχα θέµατα που σχετίζονται µε την Πολιτική ∆ιεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολυδιάστατη
συζήτηση για το δηµοκρατικό έλλειµµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται αρχικά µε τις φωνές που
υποστηρίζουν ότι η ΕΕ θα µπορούσε να παράγει πιο διαφανείς και πιο υπεύθυνες πολιτικές. Επιπροσθέτως,
οι θεσµικές και κοινωνικοψυχολογικές εκφάνσεις του προβλήµατος αποτελούν κοµβικές µεταβλητές για την
επίλυσή του.
Σε ό,τι αφορά στην ποιότητα της δηµοκρατίας στην ΕΕ, ανακύπτει συχνά στις σχετικές συζητήσεις το
βασικό δίληµµα της επιλογής µεταξύ της δηµοκρατίας εκ της συµµετοχής (input democracy) και της
δηµοκρατίας εκ του αποτελέσµατος (output democracy), µε την τελευταία να τοποθετεί τις ελίτ στην κορυφή
της πυραµίδας λήψης των αποφάσεων. Ακόµα, µε κάθε νέο βήµα στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, το ζήτηµα της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης καθίσταται ολοένα και πιο ευαίσθητο. Το αν η
ΕΕ πάσχει σήµερα από δηµοκρατικό έλλειµµα και, αν ναι, κατά πόσο αυτό προκαλείται από τη διαδικασία
ολοκλήρωσης είναι ζήτηµα νευραλγικής σηµασίας για το µέλλον της Ένωσης. Τα ερωτήµατα αυτά θα
εξεταστούν παρακάτω, ξεκινώντας µε µια γενική εισαγωγή στο θέµα και συνεχίζοντας µε το δηµοκρατικό
έλλειµµα και την αντιµετώπισή του στο πλαίσιο της Πολιτικής ∆ιεύρυνσης της ΕΕ. Στο τέλος του δοκιµίου
θα διατυπωθούν κάποιες παρατηρήσεις.
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Εισαγωγή
Η συζήτηση για το δηµοκρατικό έλλειµµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει ποικίλες διαστάσεις.
Ωστόσο, αυτή σχετίζεται σε πρώτη φάση µε τις φωνές που υποστηρίζουν ότι η ΕΕ θα µπορούσε να παράγει
πιο διαφανείς και πιο υπεύθυνες πολιτικές. Από την άλλη πλευρά, οι θεσµικές και κοινωνικοψυχολογικές
διαστάσεις του προβλήµατος αποτελούν κοµβικές µεταβλητές για την επίλυσή του.
Πρέπει να επισηµανθεί ότι «η δηµοκρατία είναι κάτι περισσότερο από την απλή εφαρµογή πολιτικών που
συνάδουν µε τα συµφέροντα των πολιτών. Η ουσία της δηµοκρατίας είναι η πολιτική βούληση. Εάν η
πολιτική σκηνή δεν προσφέρει αυτή τη βούληση, η σύνδεση µεταξύ των προτιµήσεων των ψηφοφόρων και
των αποτελεσµάτων των πολιτικών αφήνεται στην τύχη των ελίτ και των θεσµών» (Hix. 2003, σελ.24).
Κατά συνέπεια, η δηµοκρατία έχει επίσης να κάνει µε την ικανότητα των ψηφοφόρων να επιλέξουν
µεταξύ διαφόρων ελίτ, οι οποίες ανταγωνίζονται µε υποψήφιους πολιτικούς ηγέτες και µε διαφορετικά
προγράµµατα εφαρµογής εγχώριων πολιτικών. Ο ανταγωνισµός αυτός αποτελεί τη βάση για τη λεγόµενη
δηµοκρατία εκ της συµµετοχής (input democracy) που αντιτίθεται στην προσέγγιση της δηµοκρατίας εκ του
αποτελέσµατος (output democracy), καθώς η πρώτη όχι µόνο επιτρέπει στους ψηφοφόρους να ανταµείβουν
ή να τιµωρούν τους ηγέτες για τις πράξεις τους, αλλά προωθεί επιπλέον τον πολιτικό διάλογο, τη
διαβούλευση και την αντιπαράθεση απόψεων.
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Σύµφωνα µε την κυρίαρχη βιβλιογραφία σχετικά µε τη διαβουλευτική δηµοκρατία, υπάρχει ένα βασικό
και επαναλαµβανόµενο δίληµµα που θέτει τον δηµόσιο διάλογο εναντίον της δηµοκρατίας εκ του
αποτελέσµατος, καθώς η τελευταία τοποθετεί τις ελίτ στην κορυφή της πυραµίδας λήψης των αποφάσεων.
Στον αντίποδα παραµένει το ζήτηµα ότι µπορούµε να έχουµε τη διαβούλευση, αλλά να εκλείψει η πολιτική
ισότητα. Έτσι προκύπτει ένα νευραλγικό ερώτηµα: είναι δυνατόν να έχουµε και τα δύο; Μπορούµε να
έχουµε δηµοκρατική µέθοδο που περιλαµβάνει και αντιπροσωπεύει πάντες υπό συνθήκες όπου οι άνθρωποι
µπορούν να ενηµερώνονται και να έχουν άποψη για περίπλοκα θέµατα; Είναι δυνατόν να συνδυάσουµε τη
διαβουλευτική δηµοκρατία µε την πολιτική ισότητα; Σ' ένα τέτοιο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται
µέτρα για να βελτιώσει τη δηµοκρατική της νοµιµοποίηση.
Το δηµοκρατικό έλλειµµα ως έννοια εκφράζει την αποµάκρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους
πολίτες. Επιπρόσθετα, τα διάφορα όργανα της ΕΕ πάσχουν από έλλειψη ευθυνών που τα καθιστά απρόσιτα
στον µέσο πολίτη, καθώς ο τρόπος λειτουργίας τους είναι ιδιαίτερα περίπλοκος. Από την άλλη πλευρά,
αντιµετωπίζουµε το ζήτηµα του Ευρωπαϊκού δήµου και την κοινωνικοψυχολογική αντίληψή µας για την
ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη.
Για το δηµοκρατικό έλλειµµα
Σε κάθε επίπεδο της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το ζήτηµα της δηµοκρατικής
νοµιµοποίησης έχει καταστεί ιδιαίτερα ευαίσθητο. Οι Συνθήκες του Μάαστριχτ, του Άµστερνταµ και της
Νίκαιας συνεισέφεραν στη βελτίωση της δηµοκρατικής νοµιµοποίησης του θεσµικού συστήµατος µέσω της
ενίσχυσης των δυνάµεων του Κοινοβουλίου ως προς τον διορισµό και τον έλεγχο της Επιτροπής και ακόµα
µέσω της επέκτασης της δράσης της διαδικασίας συναπόφασης. Η Συνθήκη της Λισαβόνας ακολούθησε τη
λογική αυτή. Από τη µια πλευρά ενδυναµώνει την ισχύ του Ευρωκοινοβουλίου σε νοµοθετικά και
οικονοµικά ζητήµατα και του επιτρέπει να ασκεί αποτελεσµατικότερο πολιτικό έλεγχο στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή µέσω της διαδικασίας διορισµού του Προέδρου της. Από την άλλη, η Συνθήκη προσπαθεί να
αυξήσει τη συµµετοχή των πολιτών στη δηµοκρατική ζωή της Ένωσης µε τη δηµιουργία του δικαιώµατος
πρωτοβουλίας του πολίτη και µε την αναγνώριση της σηµασίας του διαλόγου µεταξύ των Ευρωπαϊκών
θεσµών και της κοινωνίας πολιτών. Επίσης, η Συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει ότι οι συσκέψεις του
Συµβουλίου των Υπουργών θα δηµοσιοποιούνται προκειµένου να προωθηθεί η διαφάνεια και η
πληροφόρηση για τους Ευρωπαίους πολίτες (Europa. n,d).
Το δηµοκρατικό έλλειµµα και η διεύρυνση της ΕΕ
Το αν η ΕΕ υφίσταται ακόµα δηµοκρατικό έλλειµµα και κατά πόσο το πρόβληµα αυτό προκαλείται από
τη διαδικασία ολοκλήρωσης αποτελεί κοµβικό ερώτηµα για το µέλλον της Ένωσης. Αν το πρόβληµα
παραµένει, είναι αναγκαίο να εξετάσουµε αν η κατάσταση της ΕΕ είναι χειρότερη από αυτή των υποψήφιων
κρατών-µελών της. Οι περισσότερες µελέτες καταλήγουν πως η ικανότητα της ΕΕ να επιφέρει διαδικασίες
εκδηµοκρατισµού στις υποψήφιες χώρες έχει αποδειχθεί αρκετά περιορισµένη. Σηµειωτέον ότι η
προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση άλλαξε τη φύση της δηµοκρατίας στα νέα κράτη-µέλη αλλά επηρέασε
επίσης την κατάσταση σε υποψήφια και πιθανώς υποψήφια κράτη. Μάλιστα, τα ευρύτερα δηµοκρατικά
πρότυπα δείχνουν ότι υπάρχει ακόµη ποικιλοµορφία ως προς τα µοντέλα δηµοκρατίας, τόσο µεταξύ της
ανατολικής και της δυτικής Ευρώπης, συγκρίνοντας τα νεότερα κράτη-µέλη µε τα παλαιότερα, όσο και
µεταξύ των υπαρχόντων κρατών-µελών και των υποψηφίων. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
υποστηρίξει ποικιλοτρόπως τον εκδηµοκρατισµό στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η ίδια έχει
ταυτόχρονα επιβάλλει νέους περιορισµούς στη δηµοκρατία που λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο. Τα εθνικά
κοινοβούλια τείνουν να αποτελούν λιγότερο ισχυρούς δηµοκρατικούς παίκτες στη διάρκεια της διαδικασίας
ολοκλήρωσης και αφού η χώρα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Καθώς η πολιτική διεύρυνσης σχετίζεται γενικότερα µε την εξωτερική πολιτική, η δηµοκρατική λήψη
αποφάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εξυπηρετεί ένα ποικιλόµορφο σύνολο πολιτικών
συµφερόντων και προτιµήσεων. Αποτελεί πλέον αναγκαιότητα να έχουν οι πολίτες ευρύτερη πρόσβαση
στην Ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η αναγκαιότητα αυτή είναι ακόµα πιο έκδηλη στα νέα
κράτη-µέλη από την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη. Αυτό συµβαίνει επειδή, εξαιτίας των νέων
περιορισµών και της δυναµικής της ολοκλήρωσης, οι πολίτες αισθάνονται ιδιαίτερα αποξενωµένοι από τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Παρόλ' αυτά, τα γεγονότα δείχνουν πως σε πολλές περιπτώσεις οι εξωτερικές
επιρροές έχουν τη δυνατότητα να διαδραµατίσουν έναν εποικοδοµητικό ρόλο, µε την προϋπόθεση ότι οι
συνθήκες για την κάθε µετάβαση ξεχωριστά είναι ευνοϊκές και για τις υποψήφιες χώρες.
Η συνολική πολιτική της ΕΕ προς τα υποψήφια κράτη της Ανατολικής Ευρώπης φωτίζει τα όρια της
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διεύρυνσης διαµέσου της εφαρµογής διαφορετικών εργαλείων προώθησης της δηµοκρατίας. Μολαταύτα, η
δηµοκρατική διαβούλευση υπονοµεύεται σε µεγάλο βαθµό από τις τεχνικές λεπτοµέρειες της διαδικασίας
ολοκλήρωσης και την αποµάκρυνση των ελίτ από τον Ευρωπαϊκό δήµο. Μεταξύ άλλων αρχών και κανόνων
που κυριαρχούν στη διαδικασία διεύρυνσης, στο επίκεντρο της προσπάθειας τοποθετούνται οι διαφορές
τεχνικές λεπτοµέρειες που προωθούν την ταχύτητα, την αποτελεσµατικότητα και την ειδίκευση, οι οποίες
όµως ταυτοχρόνως περιορίζουν τις δηµοκρατικές πολιτικές στις υποψήφιες χώρες και εναποθέτουν τη
διαδικασία ένταξης στην ΕΕ σε µια στενή ελιτιστική σφαίρα ειδικών. Το µέγεθος του εγχώριου κόστους και
ο αντίκτυπος της ΕΕ στα πολιτεύµατα αποτελούν το κύριο σύνολο παραγόντων που αφορούν στον
προσανατολισµό της ΕΕ. Αυτό προκύπτει από την ασυµµετρία της διαδικασίας ολοκλήρωσης, από τη
στιγµή που αυτή έχει ως κέντρο και ευνοεί κυρίως την Ένωση. Το χειρότερο είναι, επίσης, ότι οι
περιορισµοί της επιρροής της ΕΕ σε υποψήφιες χώρες συνδέονται συχνά µε την έλλειψη σαφών όρων, την
ασυνεπή εφαρµογή των όρων ή την άσκηση επιφανειακού ελέγχου. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα
προβληµατική για την πολιτική σε εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα αναφορικά µε τα ζητήµατα της δηµοκρατίας.
Συµπερασµατικές παρατηρήσεις
Συνεπώς, έχοντας εστιάσει στις ελίτ σε επίπεδο ΕΕ αλλά λαµβάνοντας επίσης υπόψη τις ελίτ σε εθνικό
επίπεδο, πρέπει να τονιστεί ότι και στις δύο περιπτώσεις το προβληµατικό σηµείο είναι η αποξένωση από
τον Ευρωπαϊκό δήµο. Η αποξένωση αυτή συνεχίζει να επηρεάζει την ποιότητα της δηµοκρατίας και
εµποδίζει περαιτέρω τη δυνατότητα της δηµοκρατικής διαβούλευσης. Πρόκειται για ένα ακόµα ζήτηµα που
σχετίζεται µε τα θέµατα της πολιτικής και της δηµοκρατικής ισότητας. Συµπερασµατικά, τα ζητήµατα της
διαβούλευσης, της πολιτικής ισότητας και της διαδικασίας συνεχούς διαλόγου δεν µπορούν να απαντηθούν
ούτε άµεσα ούτε εύκολα, και αυτό ισχύει τόσο για τα σηµερινά κράτη-µέλη όσο και για τις χώρες που είναι
υποψήφιες για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Μετάφραση από Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου
Αναφορές
Democratic Deficit. (n.d). Europa.
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/democratic_deficit_en.htm
Majone, G. (1996) Regulating Europe, London: Routledge.
Moravcsik, A. (2002) ‘In Defense of the “Democratic Deficit”: Reassessing the Legitimacy of the
European Union’, Journal of Common Market Studies, 40(4), 603-634.
Hix, S. (2003). The End of Democracy in Europe? How the European Union (As Currently Designed)
Restricts Political Competition. LSE
Sartori, G. (1976) Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, Volume I, Cambridge:
Cambridge University Press.
Schumpeter, J. (1943) Capitalism, Socialism and Democracy, London: Allen & Unwin

© DKE 2013
http://www.southeast-europe.org
Contact: dke@southeast-europe.org
*

Σηµείωση: Σεβαστοί ερευνητές, αν κάνετε µια αναφορά σε αυτό το τµήµα ή απόσπασµα του άρθρου, παρακαλούµε
στείλτε µας ένα e-mail στο dke@southest-europe.org για να µας το δηλώσετε.
Παρακαλούµε αναφερθείτε στο άρθρο ως εξής: Malvina Tema: ∆ηµοκρατικό έλλειµµα εναντίον διαβουλευτικής
δηµοκρατίας στο πλαίσιο της Πολιτικής ∆ιεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μετάφραση από Αγγελική
Νεβσεχιρλίογλου) International Relations Quarterly, Τόµος 4. Νο.4 (Χειµώνας 2013/4) σελ. 3.
Σας ευχαριστούµε για την συνεργασία σας. Αρχισυντάκτης.

