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 Ο εκδημοκρατισμός στη λειτουργία των οργάνων της ΕΕ και η 
αναγκαιότητα της νομιμοποίησης των Ευρωπαϊκών πολιτικών είναι 
ένα διαχρονικό και κρίσιμο ζήτημα για το μέλλον του ευρωπαϊκού 
εγχειρήματος. 

 
 Παράγοντες που αυξάνουν τη δυσπιστία των πολιτών έναντι της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι: 
 η παρατεταμένη ύφεση,  
 η αδυναμία έγκαιρης αντιμετώπισης της κρίσης χρέους,  
 η έλλειψη αλληλεγγύης,  
 η αύξηση της φτώχιας,  
 η έκρηξη της ανεργίας  
 η διεύρυνση των ανισοτήτων  
 
 Για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της ΕΕ και να ανακτηθεί η χαμένη 

εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών δεν αρκεί η ρητορική για τις 
αξίες και τις αρχές που οδήγησαν στο όραμα την ενωμένης Ευρώπης  
 

 



 Martin Schulz: «μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την ΕΕ 
είναι ότι οι άνθρωποι χάνουν εντελώς την εμπιστοσύνη 
τους στην ικανότητα της ΕΕ να λύσει τα προβλήματά τους 
και αν η νεότερη γενιά χάνει την εμπιστοσύνη της τότε στα 
μάτια μου η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε πραγματικό 
κίνδυνο. Σώσαμε τις τράπεζες, αλλά κινδυνεύουμε να 
χάσουμε μία γενιά». 

 
 (Ομιλία Martin Schulz στο «Reuters Future of the Euro Zone Summit», Βρυξέλες 7 Μαρτίου 2013, 

http://www.reuters.com/article/2013/03/11/us-eu-parliament-crisis-idUSBRE92A08W20130311) 
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 Η δημοκρατία βρίσκεται από τη στιγμή της σύλληψης 
της κατά την αρχαϊκή περίοδο σε μια διαρκή και αέναη 
ιστορική εξέλιξη. Η έννοια και το περιεχόμενο της δεν 
μεταβάλλονται μόνο από εποχή σε εποχή αλλά και 
μεταξύ διαφορετικών πεδίων ή χώρων εφαρμογής της. 
 

• Konrad Hesse: «δεν υπάρχει σχεδόν καμία έννοια του 
συνταγματικού δικαίου που να ερμηνεύεται με τόσους 
διαφορετικούς τρόπους».  

• (Ο Konrad Hesse υπήρξε πολιτειολόγος και δικαστής στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας - Hesse 

Konrad, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, C. F. Müller verlag, Heidelberg 1999, σ.58) 

 



 Joseph Shumpeter: «Η δημοκρατία αποτελεί το περιοδικό 
δικαίωμα των πολιτών να επιλέγουν κυβέρνηση και να της 
δίνουν την εξουσία να αποφασίζει για αυτούς».  

 «Η δημοκρατία νοείται ως μια πολιτική μέθοδος σύμφωνα 
με την οποία οι πολιτικές αποφάσεις για όλα τα ζητήματα 
λαμβάνονται από ορισμένα άτομα στα οποία έχει εκχωρηθεί 
αυτή η εξουσία από το λαό ως συνέπεια της πετυχημένης 
διεκδίκησης της λαϊκής ψήφου. 

 (Καρβούνης Αντώνης, Εισαγωγή στην Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2004, σ.274 
 Joseph Shumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy) 

 



 Η δημοκρατία είναι μια δυναμική έννοια που το νόημα της 
μεταβάλλεται μέσα στο χρόνο και το χώρο και εξελίσσεται 
συνεχώς παράλληλα με την εξέλιξη των πολιτικών συστημάτων 
και του περιβάλλοντος όπου αναπτύσσεται. 
 

 Ο Rousseau επαναφέρει και αναδιατυπώνει τη δημοκρατία ως 
άριστη μορφή πολιτεύματος υποστηρίζοντας ότι μέσω αυτής 
δημιουργούνται προσδοκίες για πρόοδο και ανάπτυξη της 
κοινωνίας και του ανθρώπου  

 (Σκουλάς Γιώργος, Εισαγωγή στην Πολιτική Φιλοσοφία και Θεωρία – Ρεύματα Σκέψης και Στοχαστές της Νεωτερικότητας, εκδόσεις 
Gutenberg, Αθήνα 2011, σ.σ.293-294) 

 
 Ο Charles Tilly αναλύει τη δημοκρατία ως μια μονίμως ρευστή και 

μεταβαλλόμενη κατάσταση παρομοιάζοντας την με έναν κινούμενο 
στόχο. Εκδημοκρατισμός σημαίνει την κίνηση των πολιτικών 
καθεστώτων προς αυτόν τον στόχο ενώ αντίθετα 
αποδημοκρατικοποίηση σημαίνει την απομάκρυνση από τον στόχο.  

 (Tilly Charles, Δημοκρατία, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2011 σ.vii) 

 



 Για το επίπεδο και την ποιότητα της δημοκρατικής 
συγκρότησης της ΕΕ είναι απαραίτητο για την εξαγωγή ορθών 
συμπερασμάτων να εξεταστεί η έννοια της δημοκρατικής αρχής 
με τα σημερινά ιστορικοπολιτικά και πολιτιστικά δεδομένα του 
ευρωπαϊκού χώρου.  

 
 Η δημοκρατία απορροφά κατά την εφαρμογή της τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του διαρκώς μεταβαλλόμενου και 
εξελισσόμενου ιστορικοπολιτικού της χώρου. Η παράλειψη της 
επανεξέτασης της δημοκρατικής αρχής όταν τα 
ιστορικοπολιτικά και πολιτιστικά δεδομένα υπό τα οποία 
θεσπίστηκε έχουν αλλοιωθεί, συνιστά ένα από τα κύρια αίτια 
κρίσης ή παρερμηνείας της.  

 (Τσάτσος Θ. Δημήτρης, Η Έννοια της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2007, σ.51) 

 



 Η χρήση του όρου δημοκρατία με την κρατικογενή του έννοια 
χρειάζεται μια νοηματική αναπροσαρμογή του περιεχομένου 
του προκειμένου να αξιολογηθεί από πλευράς δημοκρατικής 
ποιότητας το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο 
 

 Η μεταφορά και προσαρμογή του νοήματος της δημοκρατίας 
στην ιστορικοπολιτική ιδιαιτερότητα της Ευρωπαϊκής 
Συμπολιτείας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην ετερότητα του 
ευρωπαϊκού ενωσιακού χώρου, ως μιας ένωσης κρατών και μιας 
ένωσης πολιτών οργανωμένων σε λαούς, κατοχυρώνοντας και 
τις δύο συνιστώσες της, δηλαδή τόσο την διακυβερνητική όσο 
και την ομοσπονδιακή εκδοχή.       

 (Τσάτσος Θ. Δημήτρης, Η Έννοια της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2007, σ.σ.83-106) 

 



 
 
 

Κατηγοριοποίηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 

Υπερεθνικοί θεσμοί Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 
Επιτροπή των Περιφερειών 

Διακυβερνητικοί 
θεσμοί 

Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 



 Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας το θεσμικό πλαίσιο 
περιλαμβάνει επτά όργανα:  

 
1. το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
2. την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
3. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
4. το Συμβούλιο  
5. το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
6. την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
7. το Ελεγκτικό Συνέδριο   
 
 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η  Επιτροπή 

επικουρούνται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
(ΟΚΕ) και από την Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) οι οποίες 
ασκούν Συμβουλευτικά καθήκοντα. 
 
 
 



 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η επονομαζόμενη «μετάβαση από 
την κυβέρνηση στην διακυβέρνηση» σημαίνει ότι αρμοδιότητες 
και δικαιοδοσίες που υπάγονταν στον αποκλειστικό και 
αδιαμεσολάβητο έλεγχο των κρατών μελών εκχωρούνται σε 
φορείς και θεσμούς: 

 
↑  προς τα πάνω σε υπερεθνικό επίπεδο (π.χ. Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο),  
 
↓  προς τα κάτω σε υποεθνικό επίπεδο (π.χ. Περιφέρειες και 

Δήμοι) και  
 
↔ πλαγίως σε ανεξάρτητους οργανισμούς και φορείς της 

κοινωνίας των πολιτών (π.χ. ΜΚΟ, Ανεξάρτητες Διοικητικές 
Αρχές).  

 



 Η διαδικασία της συναπόφασης 
 
 

 Η διαδικασία της σύμφωνης γνώμης 
 
 

 Η διαδικασία διαβούλευσης 
 
 

 Η διαδικασία της πρωτοβουλίας 



 Το δημοκρατικό έλλειμμα είναι μια έννοια που 
χρησιμοποιείται κυρίως για να τονιστεί ότι η ΕΕ και τα 
όργανά της στερούνται δημοκρατικής νομιμότητας και ότι 
φαίνονται απρόσιτα στον πολίτη, εξαιτίας της περίπλοκης 
λειτουργίας τους.  

 (http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/democratic_deficit_el.htm) 

 

 Η συζήτηση για το δημοκρατικό έλλειμμα επικεντρώνεται συχνά στις 
αρμοδιότητες και εξουσίες του ΕΚ. Όπως σημειώνει ο Παναγιώτης 
Ήφαιστος το ζήτημα του δημοκρατικού ελλείμματος δεν αφορά μόνο 
το ρόλο του ΕΚ αλλά σχετίζεται τόσο με την άσκηση λαϊκής κυριαρχίας 
όσο και με τον τρόπο λήψης αποφάσεων στους συλλογικούς θεσμούς.  

 (Στεφάνου Κ. – Τσινισιζελης Μ. – Φατούρος Αρ. – Χριστοδουλίδης Θ. (Επιμέλεια), Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές - Τόμος Α΄: 
Ενοποιητική δυναμική – Δικαιοπραξία – Διακυβέρνηση, εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2006, Παναγιώτης Ήφαιστος σ.σ.169-171) 
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 Ο Thomas Zweifel προτείνει μια κατηγοριοποίηση του 
δημοκρατικού ελλείμματος θέτοντας μια σειρά από πεδία 
στα οποία εκτιμάται ότι υπάρχει πρόβλημα:  
 

1. Η έλλειψη νομιμοποίησης  
2. Η έλλειψη διαφάνειας  
3. Η έλλειψη συγκατάθεσης  
4. Το έλλειμμα σε επίπεδο απόδοσης ευθυνών  
5. Η έλλειψη προστασίας  
 
 (Βοσκόπουλος Α. Γιώργος, Ευρωπαϊκή Ένωση Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, εκδόσεις επίκεντρο, σ.σ.29-30) 

 



 Δύο διαφορετικές απόψεις συγκρούονται για την ποιότητα 
της δημοκρατίας στην Ένωση. 
 

1. Η Θέση της αμφισβήτησης ύπαρξης δημοκρατικού 
ελλείμματος 
 

2. Η Θέση του δημοκρατικού ελλείμματος 
 

 Η πρώτη θέση υποστηρίζει πως η ΕΕ διαθέτει επαρκή 
δημοκρατική νομιμοποίηση, ενώ οι υποστηρικτές της 
δεύτερης θέσης ισχυρίζονται πως η Ένωση υποφέρει από 
μια δομική έλλειψη δημοκρατίας, υπάρχει δηλαδή 
δημοκρατικό έλλειμμα.  
 



 αλλαγή του τρόπου λήψης αποφάσεων 
 

 ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 

 
 αρχής της επικουρικότητας  

 
 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 

 
 

o Λογοδοσία και διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων 
 



 Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 
 

 Συνθήκη του Μάαστριχτ 
 

 Συνθήκη του Άμστερνταμ 
 

 Συνθήκη της Νίκαιας 
 

 Συνταγματική Συνθήκη 
 

 Συνθήκη της Λισσαβώνας 



 Η ΕΕ δέχεται έντονη κριτική για έλλειψη νομιμοποίησης στις πολιτικές 
της και για δημοκρατικό έλλειμμα στις αποφάσεις της.  
 

 Η έννοια της νομιμοποίησης όπως και εκείνη της δημοκρατίας έχει 
κρατικογενή προέλευση.  
 

 Η μεταφορά της έννοιας από το πεδίο του κρατικού φαινομένου στον 
ευρωπαϊκό θεσμικό χώρο προϋποθέτει όπως έγινε για τη δημοκρατία 
μια νοηματική αναπροσαρμογή του περιεχομένου της.  

 
 Η μεταφορά του όρου πρέπει να αξιοποιεί και τις δύο νομιμοποιητικές 

διαστάσεις του. Δηλαδή της θεώρησης του ιστορικού χώρου της 
Ευρώπης ως σύνολο ευρωπαίων πολιτών και ως ένωσης κρατών. 

  
 (Τσάτσος Θ. Δημήτρης, Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία - Για μια Ευρωπαϊκή Ένωση των Κρατών, των Λαών, των Πολιτών και του 

Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Πολιτισμού, εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα 2007, σ.156) 



 H Ευρωπαϊκή ενοποίηση τις πρώτες τρεις δεκαετίες ήταν μια 
διαδικασία που αφορούσε σχεδόν απόλυτα τις πολιτικές ελίτ οι οποίες 
δρούσαν σε διπλωματικό επίπεδο χωρίς να παίρνουν τη άποψη των 
λαών τους. 
 

 Από την πρώτη εκλογή του ΕΚ το 1979 οι διαδικασίες της Ένωσης 
εξελίχτηκαν από διπλωματικές σε δημοκρατικές και άρχισε γίνεται όλο 
και περισσότερο κατανοητό ότι για να γίνει αποδεκτή και να 
εφαρμοστεί μια πολιτική πρέπει προηγουμένως να νομιμοποιηθεί 
 

 Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται ότι πλέον έχουν συνειδητοποιήσει ότι 
προϋπόθεση για την περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι η 
ουσιαστική και όχι τυπική νομιμοποίηση των αποφάσεων., και ότι 
η μόνη πηγή νομιμοποίησης των πολιτικών και των αποφάσεων της ΕΕ 
είναι οι ευρωπαίοι πολίτες.  
 

 



Πηγές άντλησης νομιμοποίησης   
 
 

1. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 
 

2. Δημοψηφίσματα 
 
 

3. Εθνικά Κοινοβούλια 
 
 

4. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 



Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
  

 
 Από τις 1 Απριλίου 2012 που εγκαινιάστηκε η Πρωτοβουλία Πολιτών 

πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν υπογράψει περισσότερες από 
20 διαφορετικές πρωτοβουλίες.   
 

 Πρωτοβουλία «Right2Water» :  
 
 Η Πρωτοβουλία ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει 

νομοθεσία που να υλοποιεί το ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης σε ύδρευση 
και αποχέτευση και να προωθεί την παροχή ύδρευσης και αποχέτευσης ως 
απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών για όλους.  

 
 Η Πρωτοβουλία έλαβε την υποστήριξη 1.659.543 πολιτών.  
 
 Ως αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας η Επιτροπή δεσμεύτηκε να λάβει 

συγκεκριμένα μέτρα και να προετοιμάσει μια σειρά νέων δράσεων στους 
τομείς που έχουν άμεση σχέση με την Πρωτοβουλία και τους στόχους της. 
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Διάγραμμα 1: Συμμετοχή στις Ευρωεκλογές 
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Ποιοι είναι οι κύριοι Λόγοι που ΔΕΝ ψηφίσαν οι ευρωπαίοι 
πολίτες στις Ευρωεκλογές του 2009   (πηγή: Ευρωβαρόμετρο) 

Λόγοι ευρύτερης πολιτικής φύσεως 

Λόγοι που σχετίζονται άμεσα με την 
Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Προσωπικοί λόγοι 



Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους ΔΕΝ ψήφισαν οι Ευρωπαίοι πολίτες στις 

Ευρωεκλογές του 2014    (πηγή: Ευρωβαρόμετρο)  

Λόγοι ευρύτερης 

πολιτικής φύσεως 

 

56% (από 53%) 

 Έλλειψη εμπιστοσύνης ή δυσαρέσκεια για την πολιτική 

γενικά: 23% (από 28%) 

 Η ψήφος δεν έχει αξία / η ψήφος δεν αλλάζει κάτι: 14%   

 Δεν ενδιαφέρομαι για την πολιτική: 19% 

Λόγοι που 

σχετίζονται άμεσα με 

την ΕΕ 

 

31% (από 30%) 

 

 

 

 Δεν γνωρίζω πολλά σχετικά με την ΕΕ / το ΕΚ ή τις 

ευρωεκλογές: 7% 

 Δεν ενδιαφέρομαι για ευρωπαϊκά θέματα: 10% 

 Δεν είμαι πραγματικά ικανοποιημένος με το ΕΚ ως θεσμικό 

όργανο: 8% 

 Έλλειψη δημόσιας συζήτησης / έλλειψη εκλογικής 

εκστρατείας: 3% 

 Αντίθετος με την ΕΕ: 3% 

Προσωπικοί λόγοι 

 

30% (από 34%) 

 Πολύ απασχολημένος / έλλειψη χρόνου / εργασία: 13% 

 Σε διακοπές / μακριά από το σπίτι: 10% 

 Ασθένεια/πρόβλημα υγείας: 7% 



 οι πρώτες ευρωπαϊκές εκλογές που διενεργήθηκαν μετά 
την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβώνας 
 

 σύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με τις ευρωεκλογές 
 

 Στην Ελλάδα η ταυτόχρονη διεξαγωγή των εκλογών με τις 
τοπικές εκλογές φαίνεται ότι λειτούργησε υπέρ της συμμετοχής 
στις ευρωεκλογές με την αύξηση να φτάνει το 7,4%. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι είναι η μοναδική χώρα από αυτές που έπληξε η 
κρίση που αυξήθηκε η συμμετοχή. Σε όλες τις άλλες αυξήθηκε η 
αποχή.  

 



 
 Σε όλα τα όργανα της ΕΕ υφίσταται τουλάχιστον η τυπική 

νομιμοποίηση από έναν από τους δύο νομιμοποιητικούς 
παράγοντες, δηλαδή είτε από τους λαούς είτε από τα κράτη. Το 
πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη ουσιαστικής νομιμοποίησης 
που γεννάει και συντηρεί το δημοκρατικό έλλειμμα.  
 
 

 Ο ευρωπαίος πολίτης είναι Νομιμοποιητικός παράγοντας με την 
έννοια του ευρωπαϊκού δήμου όπου συνυπάρχει η ιδιότητα του 
ευρωπαίου μαζί με του εθνικού πολίτη, χωρίς να υπερέχει ή να 

υπολείπεται καμία από τις δύο ιδιότητες έναντι της άλλης.  
 
 



 Η αύξηση των νομοθετικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του  ΕΚ 
περιόρισε δραστικά το δημοκρατικό έλλειμμα αλλά αυτό θα 
συνεχίσει να υπάρχει όσο το ΕΚ δεν γίνεται ισότιμος νομοθέτης με 
το Συμβούλιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να γίνει 
αποκλειστικός νομοθέτης της ΕΕ, γιατί τότε θα έχανε η ΕΕ τη διττή 
της δημοκρατική νομιμοποίηση ως  Ένωσης πολιτών οργανωμένων 
σε λαούς και ως Ένωσης κρατών.  
 
 

 Το ΕΚ και οι ευρωπαίοι πολίτες (με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών) έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να προτείνουν νομοθεσία, 
αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα 
της νομοθετικής πρωτοβουλίας.  

 
 



 
 Το δημοκρατικό έλλειμμα της Επιτροπής επικεντρώνεται 

περισσότερο στη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής 
και του διορισμού των Επιτρόπων.                                                                
 

 Η ολοένα μειούμενη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές 
αντικατοπτρίζει την αντίστοιχη μείωση της εμπιστοσύνης και την 
αύξηση της δυσαρέσκειας και δυσπιστίας των πολιτών απέναντι 
στην Ένωση. 
 

 Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο της έρευνας του ευρωβαρόμετρου 
είναι ότι ένας στους δύο Ευρωπαίους πολίτες δεν έχει εμπιστοσύνη 
στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το πρόβλημα αυτό μεγεθύνεται στις 
χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. 



 Για την υλοποίηση του κομβικού για το μέλλον της Ευρώπης στόχου της 
αντιμετώπισης του δημοκρατικού ελλείμματος και της ενίσχυσης της 
δημοκρατικής νομιμοποίησης της ΕΕ έχουν προταθεί μεταξύ άλλων: 

 
 η μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων  

 
 o σαφέστερος προσδιορισμός των στόχων της πολιτικής της ΕΕ  

 
 η αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού συστήματος διακυβέρνησης έτσι ώστε να 

γίνει περισσότερο γνωστό, ανοιχτό και αξιόπιστο  
 

 η περεταίρω αναβάθμιση του ρόλου του ΕΚ και των Εθνικών Κοινοβουλίων 
 
 η αξιοποίηση της νομοθετικής πρωτοβουλίας πολιτών και νέων μορφών 

άμεσης δημοκρατίας 



 Η κάλυψη του δημοκρατικού ελλείμματος του συστήματος ευρωπαϊκής 
διακυβέρνησης και η ενίσχυση και διεύρυνση των μέσων άντλησης 
νομιμοποίησης των αποφάσεων της κρίνεται ως θεμελιώδης και καθοριστική 
για το μέλλον της ΕΕ.  
 

 Πέρα από την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και τον 
εκδημοκρατισμό της πρέπει η ΕΕ για την οικοδόμηση εκ νέου των σχέσεων 
εμπιστοσύνης της με τους Ευρωπαίους πολίτες, που βρίσκονται στο ιστορικά 
χαμηλότερο σημείο τους, να περάσει από τις γενικές και ανούσιες διακηρύξεις 
επιβεβαίωσης των σκοπών και των αξιών σε συγκεκριμένα μέτρα.  
 

 Η συζήτηση για την πολιτική ενοποίηση και τη διαδικασία πολιτικής 
ολοκλήρωσης δεν θα έχει κανένα νόημα και θα καταστεί άνευ ουσίας και 
περιεχομένου εάν οι ευρωπαίοι πολίτες, έστω και ενός κράτους μέλους, 
πεισθούν ότι οι θυσίες που υποβάλλονται για να παραμείνουν μέλη της 
ευρωπαϊκής οικογένειας δεν έχουν να ανάλογα ανταποδοτικά οφέλη. 



 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΧΟΧΗ ΣΑΣ! 


