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Az Európai Unió 1990-es évek eleje-közepe óta tartó útkeresése során vannak
vissza-visszatérő, „örökzöld” témák. Ezek egyike az EU polgárközelibbé, demokrati-
kusabbá, átláthatóvá tételének igénye, problematikája is. Politikusok, civil szerve-
zetek, újságírók és politikai elemzők időről-időre javaslatokkal állnak elő e kérdés-
körrel kapcsolatban. E javaslatok, illetve helyzetértékelések némelyike természete-
sen nem mentes a túlzásoktól, leegyszerűsítésektől: a spektrum gyakorlatilag a
„nincs is semmiféle probléma e téren” jellegű hozzászólásoktól az „EU mint az anti-
demokrácia megtestesülése” típusúakig terjed. A kérdés aktualitását az adja, hogy az
Alkotmányos Szerződés francia, majd holland elutasításával, illetve az ezt követő
„gondolkodási időszak” leteltével újra viszonylag nagy intenzitással került előtérbe e
problémakör. Igen gyakran hangoztatott felvetés, hogy az Alkotmány népszavazás-
okon történt elutasítása azt jelzi: az Unió eltávolodott a polgároktól, a tagállamok
vezetői máshogy képzelik el a kontinens jövőjét mint állampolgáraik, a társadalmak
egy része elutasítja azt a módot és formát, ahogyan az integráció továbblépni szán-
dékozik.
E tanulmány célja magának a vitának a vizsgálata. Azon kérdés körüljárása, miként

lehetséges, hogy egy adott kérdésről egymásnak ennyire homlokegyenest ellentmondó
álláspontok születtek, illetve nemcsak hogy születtek, hanem úgy tűnik viszonylag jól
meg is férnek egymás mellett, a maga érvrendszerén belül mindkét álláspont védhető.
A vita körüljárásán túlmenően úgy gondolom, érdemes röviden pár gondolatot szen-
telni annak a kérdésnek, milyen hatása van a vitának az integráció fejlődésére, más-
ként megfogalmazva milyen gyakorlati hozadékkal bír az eszmecsere.
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I. DEFICITES-E AZ UNIÓS DEMOKRÁCIA?

A vitában megszólalók egy csoportja1 szerint az EU igen komoly demokrácia-
deficitiben szenved2: a Tanáccsal az a gond, hogy alapvetően zárt ajtók mögött ülé-
sezik, a Tanács mint testület nem tartozik felelősséggel semmilyen (választott) in-
tézménynek, a döntések jelentős része a COREPER előkészítő munkájának jóváha-
gyására szorítkozik, a Bizottság demokratikus legitimációja gyenge lábakon áll, az
EP-választásokon a részvétel mind alacsonyabb, mely e testület legitimációját is
megkérdőjelezi, a nemzeti parlamentek nem kerülnek kielégítő mértékben bevonás-
ra az uniós döntéshozatalba, és az egész EU felépítése, döntéshozatali mechanizmu-
sa átláthatatlan, az átlagpolgár számára értelmezhetetlen, miáltal természetesen
általa ellenőrizhetetlenné válik az integráció. És mindezeken sürgősen változtatni
kell, mielőtt az integráció bármilyen jellegű mélyítésére sor kerülhetne. A másik
oldal ezen érvek jogosságának egy részét vitatja3, más részét elfogadja, ám még azon
érvek esetében is, melyeket mindkét „tábor” elfogad, fontos különbség van a két
csoport között ezen érvek súlyának megítélése tekintetében4.
Joggal merül fel a kérdés: deficites-e az uniós demokrácia, illetve pontosabban

fogalmazva: mekkora problémát is jelent valójában, hogy az integrációban nem ér-
vényesülnek, érvényesülhetnek olyan elvek, melyek érvényesülése egy tökéletesen
működő demokráciával szemben elvárható. Azoknak van-e igazuk, akik az EU to-
vábbi jelentős és mielőbbi demokratizálásáért szállnak síkra, vagy az elemzők azon
csoportja áll-e közelebb a realitásokhoz, amely úgy véli, a demokrácia-deficit nem
oly borzasztó nagy probléma, de legalábbis korántsem magának az EU-nak köszön-
hető annak léte, okait máshol kell keressük?
Megítélésem szerint furcsa mód mindkettőnek és egyiknek sem. Igazuk van azok-

nak, akik azt állítják, hogy az európai szinten megfigyelhető demokrácia deficit nem
valamilyen európai sajátosság, hisz e jelenségek legnagyobb része nemzetállami szin-
ten is fellelhető: semmivel sem bonyolultabb, áttekinthetetlenebb az átlagpolgár szám-
ra az európai szintű közigazgatás, mint a magyar. A parlamenti választásokon való
részvétel nemcsak az EP esetében, hanem –alapvetően, a tendenciát figyelve – a nem-

1 A könnyebb áttekinthetőség kedvéért, illetve hogy ne kelljen folyamatosan az „egyik csoport” –
„másik csoport” kifejezéseket használni, a kutatók azon csoportjára, akik szerint a demokrácia-
deficit igen komoly probléma a „demokraták”, míg a velük „szemben álló” csoport megjelölésére
a „relativisták” kifejezéseket használom írásom további részében. E két jelző bevezetésére hang-
súlyozottan stilisztikai okokból került sor és a jelzők megválasztásával nem célom értékítéletet
alkotni az egyes álláspontok tekintetében.
2 Tekintettel arra, hogy a téma korántsem újkeletű, és mára bőséges szakirodalommal rendelke-
zik, ezen írás a legfontosabb érvek részletes kifejtése helyett csak azok felsorolására szorítkozik.
3 Például a Tanács kapcsán nem feltétlenül kifogásolható, hogy a miniszterek „pusztán jóvá-
hagyják” a COREPER-ben kialakult megállapodást: jogilag a minisztereknek lehetőségük van
arra, hogy bármelyik A-ügy kapcsán érdemi vitát kezdeményezzenek és a döntést is ők hozzák,
nem pedig a „meg nem választott, arctalan COREPER-diplomaták.”
4 Máshogy ítélik meg például az EP-választásokon való csökkenő részvétel jelentőségét. Míg a
„demokraták” szerint ez az intézmény legitimációjának csökkenését vonja maga után, a „relati-
visták” jelentős része úgy véli, hogy a szavazástól való távolmaradás nem értelmezendő az EU-
tól való elfordulásként, nem fogható fel az integráció átláthatatlanságára vonatkozó kritikaként.
A lényeg az, hogy mindenkinek megvan a lehetősége a választáson való részvételre. Attól, hogy
valaki nem él e jogával, még nem lesz a rendszer kevésbé demokratikus.
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zeti törvényhozások megválasztásakor is csökkenő mértékű (LUTZ és GILLAND; 2004;
18. old.; MAIR, 2006). Igaz, hogy a Bizottság elnökét nem közvetlenül a polgárok vá-
lasztják, hanem akaratuk csak áttételesen, az EP általi jóváhagyáson keresztül érvé-
nyesülhet, de egyetlen uniós államban sem választják közvetlenül a miniszterelnököt.
És így tovább, majdhogynem minden olyan, az európai szintet érintő kifogás, mely
párhuzamba állítható egy (nemzet)állam helyzetével, fellelhető ez utóbbiban is. Ugyan-
akkor igazuk lehet azoknak is, akik mindezen jelenségeket problémaként vetik fel.
Az alapvető különbség a két fél érvelése közt az eltérő viszonyítási alapban kere-

sendő. Azok, akik a demokrácia deficitben kisebb problémát látnak, általában egy
(nemzet)államhoz viszonyítják az integrációt, az egyes (tag)államokban meglévő
adottságokat veszik alapul. Azt pedig nemigen szokták vitatni, hogy az Unió tagál-
lamai ne lennének demokratikusak, még akkor is, ha kisebb-nagyobb hibákkal,
adott esetben kormányzati botrányokkal működnek is ezen államok. Azok, akik ez-
zel szemben úgy vélik, hogy e problémakör igenis súlyos tehertétel az integráció
számára, mely nemcsak, hogy megakadályozza a továbblépést, de hozzájárulhat
ahhoz is, hogy a polgárok kiábrándulnak az egész EU-ból, inkább normatív alapon
közelítenek az uniós demokrácia kérdéséhez és egy általuk kívánatosnak tartott célt
vázolnak fel. Ezen eltérő viszonyítási alapra vezethetők vissza a demokrácia-
deficitről szóló vita fentebb említett sajátosságai, illetve ez az oka annak, hogy a két
„tábor” képviselői elbeszélnek egymás mellett. Ebből a szempontból vizsgálva a vita
méltán kiérdemelné az „akadémikus” jelzőt, ugyanakkor nem hagyható figyelmen
kívül, hogy a vitának azért számos gyakorlati következménye is van. Az alábbiakban
vizsgáljuk meg kissé részletesebben a két fél megközelítését.

I.1. A demokrácia-deficit, mint az EU egyik legnagyobb kihívása

A „demokraták” tehát akként érvelnek, hogy az Uniót átláthatóbbá, az egyes in-
tézmények működését ellenőrizhetőbbé, és az egész integrációt úgymond „polgár-
közelibbé” kellene tenni, többek között a nyilvános Tanácsülések bevezetésével, az
EP hatáskörének kiterjesztésével, a nemzeti parlamentek döntéshozatalba való in-
tenzívebb bekapcsolásával és a döntéshozatali mechanizmusok, illetve a Szerződé-
sek egyszerűsítésével. Ezáltal a polgárok visszanyernék lelkesedésüket az integráció
iránt és erre építve mélyülhetne tovább az EU. Ezen álláspont minden további nél-
kül védhető és tagadhatatlan, hogy tartalmaz jogos kritikát: a „diagnózis” helyesnek
minősíthető, megítélésem szerint azonban kérdéses, hogy a javasolt „gyógymód”
hatékony lenne-e a kívánt célok elérése szempontjából.
A gondolatmenet ugyanis számos olyan alapfelvetésből indul ki, melynek hely-

tállósága megkérdőjelezhető. Az egyik ilyen kiindulópont az, hogy a polgárok széles
rétegeit érdekli az Európai Unió, vagy tágabban értelmezve maga a politika. Érte-
lemszerűen a polgárokat csak akkor lehet jobban bevonni az integrációban zajló
folyamatok alakításába, ha arra maguk a polgárok is hajlandóságot mutatnak. Ter-
mészetesen a polgárok politika iránti érdeklődése nehezen mérhető, ráadásul a
helyzetet tovább bonyolítja, hogy jelen esetben az lesz számunkra mérvadó, hogy a
napi politika eseményei iránt mennyire nyitottak1, hisz az uniós jogalkotás jellegze-

1 Találomra kiválasztván az interneten hozzáférhető adatokat, azt látjuk, hogy az embereket
számos kérdés jobban foglalkoztatja, mint a napi politika: Egy 2006 37. hetéről készült felmérés
azt mutatja, hogy a „Barátok közt”, vagy a „Cobra 11” iránt nagyságrendekkel nagyobb az ér-
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tesen hosszú folyamat, így a döntéshozók „ellenőrzéséhez”, mely a döntéshozatal
folyamatos nyomon követését igényli, az kell, hogy polgárok széles rétegei igen
nagyfokú elkötelezettséget, érdeklődést és rengeteg időt szánjanak arra, hogy de-
mokratikus jogaikkal éljenek1. Kérdéses tehát, hogy például a Tanács üléseinek nyil-
vánossá tétele mennyiben járulna hozzá az integráció demokratikusabb működésé-
hez, mennyivel többen követnék figyelemmel az itt folyó munkát avégett, hogy tisz-
tában legyenek a miniszterük által képviselt állásponttal2.
Ahhoz, hogy a „demokraták” által javasolt „gyógymód” valóban hatékonyan ke-

zelje az uniós demokrácia-deficitet az érdeklődő állampolgárokon túl egyéb előfelte-
vésekkel is élnünk kell: el kell fogadnunk, hogy az állampolgárok nemcsak hogy
érdeklődnek a politika iránt, de preferenciáikat képesek egyértelműen meghatároz-
ni, majd ezt követően alternatívákat kialakítani (vagy az egyes pártok, csoportok,
társadalmi mozgalmak által felkínált alternatívákat részletesen megismerni), végül
ezen alternatívák közül racionálisan választani. Megítélésem szerint legalábbis
ezeknek a feltételeknek minimálisan teljesülniük kell ahhoz, hogy az Unió „pol-
gárközelibbé tétele” valóban annak demokratikusabbá válásával is járjon, növelje az
integráció legitimációját3.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden egyes kérdést minden tagállam-

ban népszavazás útján kellene eldönteni: meg kell elégedjünk a képviseleti demok-
rácia nyújtotta lehetőségekkel, és el kell fogadjuk, hogy a tagállamok nemzeti par-
lamentjeinek összetétele, e testületek döntései az adott társadalom preferenciáit,
értékválasztásait tükrözik. Mindezeken túlmenően még egy fontos kikötést kell te-
gyünk a racionális választópolgárok és a nemzeti parlamentek összetétele kapcsán,
nevezetesen hogy létezik olyan rendszer, melyben a társadalmak preferenciái min-
den torzítás nélkül kifejezésre juthatnak, mely képes az egyéni preferenciákat társa-
dalmi preferenciákká aggregálni.

                                                                                                                               
deklődés, mint a „Híradó” iránt (RTL Klub; 2006). A nyomtatott sajtó kiadványai közül a Ma-
gyar Terjesztés-ellenőrzők Szövetsége (MATESZ) adatai alapján 2006 második negyedévében a
legkelendőbb lapok közt –megjelenésenkénti átlaglapszámokat tekintve, az ingyenesen terjesz-
tetteket és a műsorújságokat leszámítva – a Story magazint a Nők Lapja követi, a dobogó har-
madik fokára a Blikk lépett. (MATESZ 2006)
1 Az uniós jogalkotás tempóját konkrét eseten (az ivóvízről szóló 80/778/EGK irányelv születé-
sén) keresztül szemléltetve a következőket mondhatjuk: a Bizottság 1972-ben kezdett el foglal-
kozni a kérdéssel, javaslata 1975-re került a Tanács elé, mely 1980-ra fogadta el az irányelvet,
melynek végrehajtása 1985-ben kezdődött meg.
2 Ráadásul amennyiben azon kérdés megválaszolása a célunk, hogy mekkora hatékonysággal
csökkentené a demokrácia-deficitet a nyilvános ülések bevezetése, figyelembe kell vegyük azt a
tényt, hogy a Tanács üléseinek napirendjén szép számmal megjelennek „A-ügyek”.
3 Elismerem ugyanakkor, hogy a főszövegben említett racionalitás „előfeltételként”, minimáli-
san elvárható követelményként való bemutatása vitatható, amennyiben a demokrácia, a szava-
zati jog „pusztán” a társadalom bevonását jelenti a döntéshozatalba és ez magában foglalja a
polgárok azon jogát is, hogy irracionális döntéseket hozzanak. Ugyanakkor ha megengedjük azt,
hogy a polgárok jelentős része döntései meghozatalakor irracionálisan cselekszik, akkor bajosan
fogjuk tudni elfogadni, hogy a nemzeti parlamentek egy társadalom valódi preferenciáit tükrö-
zik és a nép akaratának megtestesülései, márpedig a nemzeti parlamentek –„demokraták” által
szorgalmazott – uniós döntéshozatalba való nagyobb fokú bevonása jelentős részben épp ezen
az érven alapszik.
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Mindezen kiindulópontok fenntartások nélküli elfogadása azonban korántsem
magától értetődő. Jelen írás e problémakörrel kapcsolatban azon kérdés vizsgálatá-
ra szorítkozik, mennyiben tenné demokratikusabbá az integráció működését a nem-
zeti parlamentek uniós döntéshozatalba való intenzívebb bevonása, ehelyütt pusz-
tán jelezni kívántam, hogy a nemzeti parlamentekkel kapcsolatban számos egyéb
kérdés is átgondolásra érdemes1, függetlenül attól, hogy a tagállamok törvényhozó
testületeinek nagyobb szerepet szánnánk-e vagy sem.
A „demokraták” többek között azon az alapon szánnának nagyobb szerepet a

nemzeti parlamenteknek az uniós jogalkotásban, hogy e testületek a tagállamokban
a törvényhozó hatalom letéteményesei, ugyanakkor az integráció mélyülésével mind
több politikaterületen közösségi szintre kerül a jogalkotás, megfosztva ezáltal e te-
rületeken a nemzeti parlamenteket egyik legfontosabb funkciójuktól, illetve csök-
kentve e döntések demokratikus legitimációját, amennyiben az integráció legfőbb
döntéshozó szerve továbbra is a miniszterekből álló –tehát nem közvetlenül meg-
választott – Tanács, bár tény, hogy az EP szerepnövekedése e téren (is) tagadhatat-
lanul jelentős mértékű.
Elméletben a „demokratáknak” igazuk lehet, ám megítélésem szerint kétséges,

hogy egy-egy uniós jogi aktus jogerőre emelkedésének parlamenti hozzájárulások-
hoz kötése a gyakorlatban is demokratikusabb Uniót eredményezne-e, majdhogy-
nem függetlenül attól, hogyan is festene a kialakítandó rendszer2. E véleményem
alapjául az szolgál, hogy a legtöbb uniós országban bevett gyakorlatnak számít, hogy
a kormányok maguk mögött tudják a parlamenti képviselők többségét, és viszonylag
ritkán fordul elő, hogy egy-egy kormányt, kormánytagot leszavazzanak, még ha egy
képviselői kérdésre adott válaszról van is szó. Mindennek fényében nem tartom
reálisnak azt a feltételezést, hogy nemzeti parlamentek leszavazzanak egy olyan
indítványt, melyet kormányuk egy tagja előzőleg jóváhagyott –számos esetben a
nemzeti parlament illetékes szakbizottságával egyeztetve3.
E kérdés igazából akkor válhat jelentőssé, ha egy olyan rendszer kerülne kialakí-

tásra, melyben a tagállami parlamentek véleménye egyenlő súllyal esik latba (pl.
minden parlamentnek jóvá kell hagynia az adott uniós döntést, vagy a parlamenti
jóváhagyásoknak el kell érniük egy adott arányt, pl. 25-ből 20 parlamentnek rá kell
bólintania a jogszabály-tervezetre), ugyanakkor a Tanácsban elég a minősített többség
is. Ez esetben ugyanis míg a Tanácsban minden ország népességének arányában vesz
részt a szavazásban, e megkülönböztetés a parlamenti hozzájárulások esetén eltűnik,
és előfordulhat, hogy a leszavazott államok nemzeti parlamentjei blokkolhatják a
döntés megszületését anélkül, hogy saját kormányuk ellenére kellene szavazniuk.

1 E kérdések közül a racionális döntéshozatallal részletesebben foglalkozik többek között
Spencer és Downs, az egyéni preferenciák társadalmi választásokká történő aggregálásának
problematikájával pedig Arrows. (A kérdésről részletesebben többek között l. Zoltayné, [2005],
vagy Goodin-Klingeman (szerk.) [2003].)
2 Az összes parlament hozzájárulására szükség lenne, vagy csak bizonyos arányú elutasítás ve-
zetne a kérdéses jogszabály-tervezet elvetéséhez, a parlamentek vétójogot kapnának a kérdés-
ben vagy ellenvetésük csak azzal járna, hogy az uniós szerveknek újra át kellene gondolniuk az
adott tervezetet a parlamenti kifogások figyelembe vételével, a parlamentek külön-külön nyilvá-
nítanának-e véleményt az egyes kérdésekről vagy nemzeti parlamenti képviselőkből egy máso-
dik kamarát hoznának létre az EP-ben.
3 A nemzeti parlamentek uniós döntéshozatalban betöltött szerepéről l. Győri (2004).
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Csakhogy ez esetben két dolgot kell figyelembe vegyünk: egyrészt, hogy a leszava-
zott országok között igen gyakran találkozunk „nagy” országokkal is, tehát egy fel-
tételezett parlamenti jóváhagyási kör érdemi változást kevés eséllyel fog hozni,
amennyiben a tervezetet ellenző országok „relatív” súlya csak tovább csökken. Más-
részt elméleti síkon megengedhetjük azt a lehetőséget, hogy a leszavazott országok
közt az EU legkisebb tagállamai vannak1. Megmaradván a fent említett, teljesen
légből kapott „25-ből 20 parlamenti jóváhagyás szükséges” rendszernél és feltéte-
lezvén, hogy a Tanácsban a 19 legnagyobb tagállam fogadta el az indítványt, ez azt
jelenti, hogy kevesebb, mint 7,5 milliónyi lakossággal rendelkező hat állam2 ellenál-
lása blokkolja (vagy a rendszertől függően akadályozza meg) egy döntés megszületé-
sét egy 450 millió főt számláló közösségben. Ez pedig így ilyenformán bajosan ne-
vezhető demokratikusnak3.
De természetesen felmerülhet annak a lehetősége is, hogy a nemzeti parlamente-

ket nem közvetlenül vonják be az uniós jogalkotásba, hanem európai szinten alakí-
tanak ki olyan garanciákat, melyek biztosítják, hogy a nemzeti törvényhozások
megfelelő beleszólási lehetőséggel, illetve rálátással rendelkezzenek az uniós ügyek-
re. E tekintetben két dolgot érdemes megjegyezzünk. Egyrészt, hogy már ma is ta-
lálkozunk olyan szabályokkal, előírásokkal az integráción belül, melyek a nemzeti
parlamentek szerepét igyekeznek megerősíteni. Gondolok itt elsősorban a
Maastrichti Szerződéshez csatolt 13. nyilatkozatra, mely azért száll síkra, hogy a
nemzeti parlamenteket jobban bevonják az uniós döntéshozatalba, illetve arra hívja
fel a kormányok figyelmét, hogy „biztosítsák –többek között –, hogy a nemzeti par-
lamentek a bizottsági javaslatokat időben megkapják, hogy [azokról] tájékozódhas-
sanak és lehetőségük legyen [azok] vizsgálatára” (Idézi: COSAC; 1992). E nyilatkozat
kitételeit Amszterdamban tovább pontosították, mind az időpontokat, mind a parla-
mentek rendelkezésére bocsátandó dokumentumok körét tekintve. (Scadplus; 2006)
Másrészt nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy minden állam parla-

mentjének szerepét, helyét, mozgásterét az adott állam alkotmányjogi berendezke-
dése határozza meg. Hogyha európai szinten a jelenleginél mélyebben és részletekbe
menőbben kezdenék el szabályozni a kérdést, előírván minden kormánynak, mekko-
ra teret kell engedjen saját parlamentjének, nyilvánvaló, hogy az is aggályokat szül-
ne a „demokratákban”, hisz ez esetben arról lenne szó, hogy e nemzetek feletti, „an-
tidemokratikus” szint a tagállamot arra kényszeríti, hogy saját alkotmányos gya-
korlatát sutba dobja, és ez nyilvánvaló jele annak, hogy egy szuperállam kialakításá-
ra készül. Biztos ami biztos szögezzük le, hogy jelenleg nincsen olyan törekvés az
integráción belül, mely a tagállamok belső alkotmányos rendszerének megbolygatá-
sát irányozná elő.
A nemzeti parlamentek témakörében érdemes újfent kitérjünk arra a tényre, hogy

minden tagállamnak saját magának kell meghatároznia, milyen módon vonja be nem-

1 Megjegyzendő azonban, hogy az uniós döntéshozatal során egyes speciális esetektől eltekintve
nemigen fordul elő, hogy a törésvonal a „nagy” és a „kis” országok közt húzódna.
2 De még ha 9 „leszavazott” állammal számolunk is, „25-16 rendszerben” a legkisebbek lakossá-
gának száma így is alig haladja meg a 20 millió főt.
3Azt az esetet nem érdemes vizsgálni, hogy mi van akkor, ha az EU hat legnagyobb országát
szavazzák le, hisz ők az uniós népesség több, mint 69 százalékát adják, így minősített többséggel
nem lehet őket leszavazni.
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zeti törvényhozását az uniós szintű jogalkotásba. Merthogy ebből nemcsak az követke-
zik, hogy valamifajta uniós szintű szabályozás a nemzeti szuverenitás igencsak köz-
ponti részét érintené, hanem az is, hogy az EU mint olyan nem, vagy csak részben
tehető felelőssé azért, ha egyes parlamentek úgy érzik, a partvonalra szorultak. Az
adott tagállam feladata az, hogy gondoskodjon arról, hogy parlamentje érdemben is
részt tudjon venni az uniós döntéshozatal folyamatának befolyásolásában és ne degra-
dálódjék a brüsszeli irányelveket mechanikusan átültető, illetve az egyes szerződés-
módosításokat jóváhagyó testületté.
Ahol megítélésem szerint fontos szerep juthat a nemzeti parlamenteknek uniós

kontextusban, az nem is annyira a törvényhozás, sokkal inkább az egyes kormány-
zatok – és ezen keresztül közvetve a Tanács – munkájának ellenőrzése. A „demok-
raták” némelyike (pl. DE BURCA; 2004) időnként felveti, hogy a Tanács mint testület
nem oszlatható fel, miáltal nem is gyakorolható felette hatékony ellenőrzés (SIEBER-
SON; é.n.). Megítélésem szerint a helyzet ennél egy fokkal összetettebb, az ellenőrzés
nem feltétlenül valamifajta feloszlatási, szélnek eresztési jogban ölt testet, de lega-
lábbis nem ez az egyetlen módja annak, hogy egy intézmény vagy szereplő ellenőrzés
alatt tartson egy másikat.
Az, hogy az EP kérdéseket intézhet a Tanácshoz, hogy az Elnökségnek prezentál-

nia kell munkaprogramját szintén avégett történik, hogy a Tanács munkáját az eu-
rópaiak által választott testület ellenőrizni tudja. És ezen a ponton vélem úgy, hogy
a nemzeti parlamentek fontos és hatékony kiegészítői lehetnek az európai szintű
ellenőrzésnek, amennyiben a nemzeti parlamentre, az ott folyó eseményekre mégis-
csak inkább odafigyel egy adott társadalom, az adott ország médiája, mint az EP-re
és a Brüsszelben folyó vitára.
Még hosszan sorolhatnánk azokat az elemeket, melyeket a „demokraták” kifogásol-

nak az Unió működése kapcsán, mindazonáltal ezen írásnak nem célja az egyes érvek
tételes elemzése, cáfolata vagy megerősítése. Sokkal inkább arra törekszik, hogy a
demokrácia-deficittel kapcsolatos vita hátterében meghúzódó okokat, eltérő megköze-
lítéseket próbálja meg megvilágítani. E tekintetben, a „demokraták” álláspontját ösz-
szefoglalva a következőket mondhatjuk: megközelítésük központi szereplője a tudatos
állampolgár, aki többé-kevésbé határozott elképzelésekkel rendelkezik az EU-val, an-
nak céljaival, értelmével kapcsolatban, és aki ennek megfelelően nagyfokú érdeklődést
is mutat a politikai események iránt.
A „demokraták” mindebből kifolyólag az EU legitimációját inkább annak „input-

oldalán” növelnék, azaz akként tennék az EU-t demokratikusabbá, döntéseit elfoga-
dottabbá, hogy annak munkájába, mindennapjaiba jobban bevonják a polgárokat
akár közvetlenül, akár közvetve. Ennek megfelelően a „demokraták” körében jóval
nagyobb hangsúlyt kap a demokrácia egyfajta folyamatként, eljárási rendként való
értelmezése. Másképp fogalmazva: akkor demokratikus egy intézmény, amennyiben
annak összeállítása, illetve működése során érvényesülnek a demokrácia „játéksza-
bályai”, akkor legitim egy döntés, amennyiben annak meghozatala során a demok-
rácia elvei érvényre jutottak.
Mindez logikusan, elfogadhatóan hangzik, ugyanakkor értelemszerűen e megkö-

zelítésnek is megvannak a maga hiányosságai még a már említett, részben vitatható
alapfeltevések problematikáján túlmenően is, melyekre abból a szempontból érde-
mes röviden visszakanyarodni, hogy mindezen alapfeltevések nem feltétlenül hely-
tálló voltából következően valamiféle jelentős mértékű „uniós nyitás” akár azzal is
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járhat, hogy tartalmát, lényegét tekintve kevésbé lesz demokratikus az Unió. Ez alatt
a következőket értem: mint az fentebb említésre került, a „tegyük az Uniót
polgárközelibbé” jelszó akkor hozhat demokrácia, legitimáció terén is jelentős pozi-
tív eredményeket, ha az EU ezen törekvésében a tagállamok társadalmainak széles
rétegei is partnerek, és hajlandóságot mutatnak arra, hogy jobban bevonják őket az
integráció ügyeinek intézésébe. Ellenkező esetben viszont e támogatható, támoga-
tandó (?) jelszó tartalma, illetve hatása kissé megváltozhat, és akként szólhat, hogy
„engedjünk nagyobb beleszólást az uniós ügyek intézésébe a polgárok azon csoport-
jainak, melyek a) érdeklődnek ezen kérdések iránt, b) megfelelően szervezett cso-
portokat hoznak létre, ÉS c) eléggé hangosak”1.
Az előbb vázolt gondolkodási kereten belül maradva természetesen még akár ez

utóbbi megközelítés is jelentheti a rendszer demokratikusabbá válását, amennyiben
mindenkinek jogában áll szerveződni, érdekeit képviselni, csoportokat létrehozni, és
amennyiben ezt nem teszi, „magára vessen”, amennyiben érdekei esetlegesen nem
kerülnek figyelembe vételre a döntéshozatalkor. Ám reálisabban gondolkodván
megítélésem szerint a fent említett második megközelítés lényegét tekintve nem az
EU demokratikusabbá válása irányába mutat.
Végül megjegyzendő, hogy egy döntés meghozható a demokrácia érvényesülése

végett felállított szabályok legmesszebbmenőkig való betartásával is úgy, hogy a
döntés végeredménye nemigen nevezhető demokratikusnak. A „forma” és a „tarta-
lom” ehelyütt is kettéválhat.

I.2. A demokrácia-deficit mint egy a sok probléma közül

A „demokraták” álláspontjának vizsgálata után szenteljünk néhány gondolatot
annak a kérdésnek, miként is érvelnek a demokrácia-deficittel kapcsolatban a „rela-
tivisták”, akik tehát kisebb jelentőséget tulajdonítanak a demokrácia-deficitnek,
illetve nem feltétlenül európai szinten vélik megoldhatónak a problémát. Mint az
már említésre került, e „tábor” képviselői (többek között MORAVCSIK [2002], ill.
MAJONE [1998]) nem normatív oldalról közelítenek a kérdéshez, nem azt kutatják,
milyen hiányosságokat mutat fel az integráció egyfajta „tökéletes” demokráciához
képest, hanem inkább arra mutatnak rá, hogy a „demokraták” által meghatározott
követelmények integrációtól való elvárása, Unión való számonkérése több szem-
pontból sem jogos.
Gyakorlati oldalról közelítve a kérdést a „relativisták” arra hívják fel a figyelmet,

hogy mindazon jelenségek, melyeket a „demokraták” az EU-ban megmutatkozó
demokrácia-deficit megnyilvánulásaként tartanak számon, tagállami szinten éppúgy
megfigyelhetők, mint európai szinten. Következésképpen nem feltétlenül az EU
szenved demokrácia-deficitben, de legalábbis korántsem valamilyen európai jelen-
ségről van szó: e hiányosságok a képviseleti demokrácia, a modern kori közigazgatás
és kormányzás mondhatni természetes velejárói.
A gyakorlati szempontból felmerülő érveknél érdekesebb azonban az az érvelés,

mely elméleti oldalról kérdőjelezi meg a „demokraták” egy-két felvetésének jogossá-

1 E kérdés felvetése azonban igen messzire vezet az „európai politikai tér” problematikájába,
melynek legfontosabb kapcsolódási pontjai témánkhoz a későbbiekben említésre kerülnek
ugyan, ám a kérdés részletes kifejtése túlmutat ezen írás keretein, így ehelyütt meg kell eléged-
jünk jelzésértékű említésével, illetve felvetésként való kezelésével.
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gát, illetve teszi fel azt a kérdést, egyáltalán létezhet-e európai szintű demokrácia és
ha igen, akkor ennek milyen sajátosságai lehetnek egy (nemzet)állami szintű de-
mokráciához képest. Merthogy itt – erősen leegyszerűsítve – a következőkről van
szó: arról sokat lehet vitatkozni, hogy milyen (társadalmi, gazdasági, politikai, stb.)
feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy egy entitáson belül megteremtődjék, lét-
rejöjjön a demokrácia, egy dolog azonban minden kétséget kizárólag kell hozzá:
démosz. Márpedig ilyen az Unióban – egyelőre – nincs. Pontosabban fogalmazva
épp az a gond, hogy túl sok van és mind ez idáig nem jött létre valamifajta „európai
nép” európai identitással, nem alakult ki valamifajta egységes politikai tér. Minden-
nek a hiányában pedig akármennyire is próbálkozunk az EU demokratikusabbá
tételével, e „démosz nélküli demokrácia” valamilyen szempontból mindig is deficites
lesz. Sőt, e tekintetben egy esetleges egységes politikai tér kialakulása sem feltétle-
nül hordozza magában e deficit megszüntetésének az ígéretét, hisz épp a „relativis-
ták” mutatnak rá arra, hogy az EU-ban kifogásolt jelenségek tagállami szinten is
megjelennek.
Mindezen alapvetések megfontolandók és jogosak, ám olyan szempontból óvato-

san kell kezeljük őket, hogy egy ilyen alapokról induló érvelés könnyen oda lyukad-
hat ki, hogy nem lehet és – szükségképpen – nem is kell mit tenni az EU átalakítása,
demokratikusabbá tétele érdekében, ami azért így ilyenformán mégsem állja meg a
helyét1. E fent említett sajátosságokat a maguk helyén kell kezelni, és nem a demok-
ratikusabbá tételt eleve kizáró tényezőket kell látni bennük, hanem inkább adottsá-
gokat, melyek megszabják azokat a feltételeket, felállítják azt a keretrendszert, me-
lyek között, illetve melyen belül megoldási javaslatok felmerülhetnek és kijelölik azt
a határt, ameddig az „uniós demokrácia” fokozható, illetve – korántsem utolsó sor-
ban – segítséget nyújthatnak abban, hogy a rendszer átalakítására törekvők fel tud-
ják állítani prioritásaikat, világos cselekvési terveket készíthessenek annak érdeké-
ben, hogy erőfeszítéseik sikerrel járjanak.
Ezen legutóbbi felvetésem alatt a következőt értem: ha és amennyiben célunk,

hogy az EU-t demokratikusabbá tegyük, és szem előtt tartjuk, hogy az Unióban
egyelőre nem alakult ki egységes politikai tér, akkor célunk elérése szempontjából
nem feltétlenül az lesz a leghatékonyabb, ha amellett törünk lándzsát, hogy a Tanács

1 A fent említettek mellett vissza-visszatérő érv például egyes „relativisták” oldaláról, hogy az EU
működését szabályozó szerződések minden tagállamban ratifikálásra kerültek hol a parlament,
hol a nép által, következésképp az európaiak olyan rendszert szerettek volna, amilyen létrejött,
így nem jogos megkérdőjelezni akár az egyes intézmények működését, akár a rendszer egészé-
nek jellegét. A tagállami ratifikációk gyakorlatilag mindent legitimálnak (Dukes; 2005). (Nem-
zetközi) jogi szempontból ezen érvelés természetesen megállja a helyét: a tagállamok törvényho-
zó hatalommal felruházott parlamentjei (illetve adott esetben népszavazások) valóban áldásukat
adták mindazon szerződésekre, melyek lehetővé teszik, hogy a Tanács zárt ajtók mögött ülésez-
zen, hogy a Bizottság összetétele úgy alakuljon, ahogy az alakul, illetve hogy e testület rendel-
kezzék mindazon jogkörökkel, melyekkel rendelkezik. Mindazonáltal fontos, hogy ebből ne azt a
következetést vonjuk le, hogy az ég egy adta világon semmiféle probléma nincs az EU-val, min-
den, ami az integráción belül zajlik a tagállamok, illetve azok polgárainak akarata szerint való
hisz a ratifikációk erről tanúskodnak. E ratifikációk lehetővé teszik az integráció működését, de
ez korántsem jelenti azt, hogy azon ne lehetne változtatni, és természetesen azt sem, hogy maga
a ratifikáció önmagában a Közösség, illetve annak intézményei minden jövőbeli cselekedetét
legitimálná.
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ülései legyenek nyilvánosak: ez, mint korábban bemutattam megítélésem szerint
gyakorlatilag, a kérdés tartalmát tekintve nemigen tenné sokkal demokratikusabbá
az integrációt. Nagyobb sikerrel kecsegtet ha az uniós kommunikációt – melyben a
közösségi intézmények mellett az egyes tagállami kormányoknak is nagyobb szere-
pet kellene vállalniuk – sikerül jobbá, hatékonyabbá tenni és elsősorban ezen ke-
resztül tenni az integrációt polgárközelibbé.
Egy további fontos következtetés, mely a fenti kiindulópontokból levezethető, az

az, hogy mivel az integrációban egyelőre nincs egységes politikai tér, illetve ha lenne
sem tudnánk valamifajta „ideális demokráciát” megteremteni, az Unió legitimáció-
ját nem, de legalábbis nem elsősorban „input”-oldalon kellene növelni, sokkal in-
kább az „output”-oldalra érdemes a figyelmünket fordítani: az Uniónak meg kell
felelnie mindazon elvárásoknak, melyeket a polgárok állítanak vele szemben, „hoz-
nia kell mindazon eredményeket”, melyek segítségével könnyedén bebizonyítható az
átlagpolgárnak, hogy Európára szükség van, az integráció nem öncél. Ezen érvrend-
szeren belül tehát az EU, illetve a közösségi intézmények legitimációját nem az adja
elsősorban, milyen formai, eljárásjogi szabályok vonatkoznak összeállításukra, mű-
ködésükre, elszámoltathatóságukra, sokkal inkább a kérdés tartalmi oldala kerül
előtérbe, a legitimáció alapja a teljesítmény1. Az Unió nem azáltal válik
„polgárközelivé”, elfogadottá, hogy a polgárok nagyobb beleszólást vagy ellenőrzési
jogosultságot nyernek az integráció ügyeinek intézésébe, illetve azok felett, hanem
azért, mert a polgárokért működik, hatékony, és a társadalmakban tudatosul is,
milyen hasznai vannak az integrációnak2.
Ehelyütt az output-legitimáció kérdésköréhez annyit érdemes még hozzáfűzzünk,

hogy ennek fokozása abból a szempontból nehéz, hogy a polgárok integrációval
szembeni elvárásai igencsak megnőttek, ráadásul sok esetben olyan területeken
kívánnak hatékonyabb európai szintű fellépést, „több Európát”, ahol egyelőre az
integráció kompetenciája viszonylag korlátozott3.
A „relativisták” álláspontja kapcsán megjegyzendő továbbá, hogy amellett, hogy

érveik elgondolkodtatók és megfontolásra érdemesek, bizonyos szempontból vitat-
ható is alapállásuk, amennyiben felvethető, hogy az, hogy egy-egy (valamilyen
szempontból rossz) jelenség megjelenik tagállami szinten, még nem biztos, hogy
elfogadhatóvá teszi e jelenséget európai szinten. Más szavakkal: annak megállapítá-
sa, hogy a döntéshozatal, illetve a közigazgatás általában bonyolult tagállami szin-
ten, nem oldja meg azt a problémát, hogy az EU döntéshozatala bonyolult és nem
ment fel minket az alól a feladat alól, hogy megvizsgáljuk, lehet-e egyszerűsíteni e
területet, mekkora fokú az az összetettség, mely úgymond a közigazgatás természe-
téből fakad és elkerülhetetlenül jelentkezik, ennél összetettebb-e az uniós rendszer,
és ha igen, hogyan lehetne átalakítani.

1 Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a „legitimáció” szót annak tágabb értelmében használom,
„elfogadottságot” értve alatta. E kifejezés ily kiterjesztő értelmezése nem feltétlen önkényes,
amennyiben a témával foglalkozó kutatók munkáiban is találkozhatunk hasonló értelmezéssel.
(A kérdésről részletesebben l. Bihari-Pokol [1998: 182-199. old.].)
2 Félreértések elkerülése végett megjegyzendő, hogy természetesen itt nem vagy-vagy helyzetről
van szó, nyilvánvaló, hogy mind output, mind input legitimációra szüksége van az integráció-
nak.
3 A kérdés kapcsán részletesen l. Commission (2006a).
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Valóban háromféle komitológia-bizottsági eljárásra van szükség? Az EP három
székhelye a hatékony munkavégzést szolgálja? Biztos, hogy egy átlagpolgár számára
magától értetődik, hogy a Tanács Főtitkárságának vezetése jelentős részben a főtit-
kár helyettesének a feladata, amióta a Főtitkár az Európai Unió Közös Kül- és Biz-
tonságpolitikájának Főképviselője címmel is büszkélkedhet, mely politikáról tudni
kell, hogy bár ez a politika is „közös” éppúgy, mint az agrárpolitika, de ez a „közös”
nem úgy „közös”, ahogy az a „közös”?1 És még ezeregy hasonló kérdést feltehetnénk.
Amit azonban fontos lássunk az az, hogy e kérdések mindegyikének hátterében ko-
moly politikai érdekek húzódnak meg, melyeket realitásként kell kezeljünk és szá-
mításba kell vegyünk mikor az intézményrendszer, döntéshozatal átalakításának
lehetőségein, illetve szükségességén kezdünk el gondolkodni. Másként fogalmazva:
könnyen lehet, hogy ha elkezdjük az utolsó itt feltett kérdést és annak hátterét meg-
vizsgálni, végül oda lyukadunk ki, hogy az integráció jelenlegi fejlettségi szintjét,
illetve a tagállami álláspontokat és érdekeket figyelembe véve egyelőre nemigen
tehető a rendszer sokkal egyszerűbbé és átláthatóbbá.

II. A VITA HOZADÉKA

A demokrácia-deficitről szóló vita bizonyos tekintetben – egyelőre – terméket-
lennek tekinthető, más szempontból viszont meglehetősen nagy hatásúnak. Abból a
szempontból terméketlen, hogy a két fél (egyelőre) elbeszél egymás mellett: mind-
kettő felállítja a maga gondolkodási keretrendszerét, de ezek közt nincs igazából
átjárás. Valamifajta szintézis megteremtését az eltérő viszonyítási pontokon („ideá-
lis” demokrácia vs. „gyakorlati” modellek) túl egyelőre az is hátráltatja, hogy nincs
egyetértés a vita kulcsfogalmainak tartalmát illetően: nincs olyan definíciója a „de-
mokrácia”, vagy a „demokrácia deficit” kifejezéseknek, melyek széles körben elfoga-
dottak lennének a témával foglalkozók, de legalábbis a vitában részt vevők körében. E
nélkül pedig értelemszerűen nehéz kimozdítani a vitát a holtpontról és előrelépni.2
Mindezt azonban nem szabad a kutatók kudarcaként értékelni, illetve nem fel-

tétlenül az a legüdvösebb megoldás, ha – belátván az eltérő „táborok” közti érdemi
párbeszéd hiányát –, felhagyunk azzal, hogy az Unió demokratikus voltáról elmél-
kedjünk. Az „egymás mellett való elbeszélésnek” több olyan oka is van, melyek idő-
vel megszűnhetnek, a problémák áthidalhatóak lesznek. Úgy vélem ezek közül az
egyik legfontosabb az integráció átalakuló, változó volta: mint azt ezen írás bevezető
mondataiban említettük, az EU jelenleg egyfajta „útkeresési szakaszban” van, nem
világos, milyen szerepet is fog betölteni az alakulófélben lévő világrendben, illetve  –
ezzel szoros összefüggésben – hogy hogyan fog alakulni az Unió belső fejlődése,
mely területeken mélyülhet az integráció. Márpedig az integráció jellege (illetve
annak megítélése) értelemszerűen befolyásolja a kutatók által választott (választ-

1 Természetesen e kérdés is csak akkor bír relevanciával, ha elfogadjuk azt az állítást, mely sze-
rint fontos, hogy az átlagpolgár tudjon bármit is az integrációról. Tagadhatatlan, elfoglalható
olyan álláspont is, mely szerint a polgároknak nem is kell tudniuk, hogy ki az a „Mr. CFSP” és
hogy mi a dolga. Sőt, sokan úgy vélik, mind ez idáig éppen ez a hozzáállás jellemezte az Unió
vezetőit, illetve intézményeit – amiben, valljuk meg, van némi igazság –, ám most épp ennek kel-
lene megváltoznia, amennyiben tovább kívánjuk mélyíteni az integrációt.
2 A kérdés kapcsán részletesebben l. Jolly (2003).
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ható) kiindulópontot, meghatározza, milyen elvárásoknak kell megfelelnie az EU-
nak a demokrácia terén, illetve hogy milyen megoldási módozatokban gondolkod-
hatunk. Ennek következtében úgy vélem, hogy amennyiben könnyebb lesz válaszolni
arra a kérdésre, hogy minek is tekinthetjük az Uniót, nagyobb esély van arra is, hogy
a demokrácia-deficit témájában közeledjenek egymáshoz az álláspontok.
Másrészt az álláspontok közeledését abból a szempontból is magával hozhatja az

idő, hogy a demokrácia deficit kérdésének vizsgálata viszonylag újnak mondható,
amennyiben igazából a Maastrichti Szerződés, illetve e szerződés ratifikációja körüli
bonyodalmak óta kezdtek el a kérdéssel komolyabb mértékben foglalkozni1. Az azóta
eltelt tizenöt év arra elegendő volt, hogy a kérdésnek komoly mennyiségű
szakirodalma szülessék, ahhoz azonban egyelőre kevésnek bizonyult az idő, hogy
magával hozzon valamifajta szakmai konszenzust is bizonyos alapvető kérdésekben.
Más szempontból vizsgálván a kérdést azt mondhatjuk, hogy a demokrácia-

deficitről szóló vitának viszonylag nagy szerepe van az Unió (mindenkori) fejlődése
tekintetében, amennyiben az e vita keretében megszületett javaslatok egy része idő-
ről-időre az uniós döntéshozók asztalára kerül és ezen ötletek adott esetben sokáig
napirenden is maradhatnak, illetve természetesen némelyik meg is valósulhat. Arról
van szó tehát, hogy míg a vita részben meglehetősen elméleti síkon zajlik és alapve-
tően azon kutatók érdeklődésére tart számot, akik a vitában részt vesznek, e vita
rengeteg gyakorlati javaslattal is előáll, melyeket vezető politikusok is magukévá
tehetnek és melyek beépülhetnek az Unió működésébe.
E tekintetben figyelemre méltónak is nevezhető, hogy maga az Unió mint olyan

sem nem „relativista”, sem nem „demokrata”, hanem sokkal inkább pragmatikus
hozzáállást tanúsít, amennyiben jelenleg azt tapasztalhatjuk, hogy mindkét „tábor”
javaslatai között találunk olyat, mely a közelmúltban megvalósult, illetve megvaló-
sulófélben van.
A „demokraták” nyilvánvalóan igen nagy örömmel vették tudomásul az Európai

Tanács 2006. június 16-i döntését, melynek értelmében a – minisztereket tömörítő
– Európai Unió Tanácsa a jövőben bizonyos üléseit nyilvánosan tartja. Ugyanakkor
természetesen továbbra is fennállnak a korábban említett kételyek azzal kapcsolat-
ban, hogy egy ilyen nyitás mennyiben is teszi a gyakorlatban, tartalmát tekintve is
demokratikusabbá az integráció működését2.
A „relativisták” azon álláspontja sem maradt visszhang nélkül, melynek értelmé-

ben kiemelkedően fontos az integráció output-legitimációjának erősítése, annak
fontossága, hogy az Unió konkrét, kézzel fogható, az állampolgárok számára kedve-
ző hatásokkal járó eredményeket produkáljon, mely az EU elfogadottságának, tá-
mogatásának növekedését hozhatja magával a tagállamokban. E téren a Bizottság
korántsem vádolható semmittevéssel az utóbbi időben, a 2006. május 10-én megje-

1 Bár magának a „demokrácia deficit” kifejezésnek az első említése jóval korábbra, a hetvenes
évek végére tehető. (Federal Union [é.n.])
2 Mindezen kételyekhez ehelyütt annyit tehetünk még hozzá, hogy – ahogyan arra a Bruxinfo
2006. június 19-i száma rámutatott – a jelenlegi nyitással kapcsolatban többen úgy vélték, ez
épphogy kevésbé demokratikussá fogja tenni az integrációt, a Tanácson belüli döntéshozatalt.
(Bruxinfo 2006.) Ezen érvelés lényege az, hogy a nyilvános ülések miatt az érdemi tárgyalások
kiszorulnak a tanácsteremből, a fontos megállapodások a folyosókon, ebédeken, kávészünetek-
ben köttetnek majd meg, miáltal e nyitás a kívánttal épp ellentétes hatást ér el.
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lent kommunikáció középpontjában az „eredmények Európája”, a „polgárok [által
meghatározott] napirend” kérdései állnak. (Commission [2006b]) E program meg-
valósításához pedig azonnal hozzá is láttak a biztosok, fogyasztóbarát, már-már
populista célokat meghirdetve olyan szektorokban, mint például a távközlés, a
bankszektor vagy a légi közlekedés.
Korábban már említést tettem a vita egy további hozadékáról, nevezetesen arról,

hogy a vita során feltárt összefüggések megismerése hozzásegíthet egy reális „ak-
cióterv” kidolgozásához, illetve röviden utaltam az uniós kommunikáció fontosságá-
ra. Úgy érzem, e kérdést több szempontból is érdemes kissé alaposabban megvizs-
gálni, még ha kimerítő tárgyalására ehelyütt nincs is lehetőségünk. Egyrészt azért,
mert a kommunikáció hatékonyabbá tétele mind a „relativisták”, mind a „demokra-
ták” érvrendszerét alapul véve fontos kihívásnak tűnik, másrészt azért, mert a haté-
konyabb uniós kommunikáció egyike a vita során felvetett, „megvalósulófélben lé-
vő” javaslatoknak.
Lássuk, milyen szempontból fontos a kommunikáció mindkét „tábor” számára. A

„demokraták” egész érvrendszerének az alapja valamifajta ideális demokrácia,
melynek központi szereplői a jól tájékozott, racionális polgárok; egy polgár pedig
akkor lehet jól tájékozott, ha a kommunikációs csatornák jól működnek. A „relati-
visták” érvrendszerébe pedig azért illik bele a kommunikáció, mert ez lehet az egyik
útja és eszköze annak, hogy – természetesen egyrészt hosszú távon, másrészt pedig
a tagállami szerepvállalást kiegészítve, de – kialakuljon valamifajta európai identi-
tás, illetve egységes politikai tér, melynek keretein belül szó eshet egyáltalán bár-
miféle európai démoszról.
Mindezt természetesen nem úgy kell értelmezni, hogy elegendő egy hatékony

uniós kommunikációs stratégia kidolgozása és sikeres megvalósítása és már „kész
is” az európai identitás és politikai tér. Mindezek természetüknél fogva hosszadal-
mas és összetett folyamatok eredményeként jöhetnek létre, melyeknek csak egyik,
bár tagadhatatlanul fontos részeleme a kommunikáció. Megjegyzendő továbbá, hogy
„uniós kommunikáció” alatt nem pusztán az EU intézményei által végzett kommu-
nikáció értendő: igen fontos lenne, hogy a tagállamok (kormányai) is kivegyék ré-
szüket a társadalom tájékoztatásából1.

III. KONKLÚZIÓ

A fent leírtakat összegezvén tehát azt mondhatjuk, hogy nem adható egyértelmű
válasz arra a kérdésre, demokratikus-e az Európai Unió, illetve hogy mekkora
problémát is jelent az integráció számára az ún. demokrácia deficit. Válaszunk a
kérdéssel kapcsolatban attól függ, milyen kiindulópontot – és ezzel együtt gondol-
kodási keretet – választunk a helyzet értékelésére. Figyelembe véve, hogy a külön-
böző viszonyítási alapok közt alapvető eltérések mutatkoznak, nem meglepő, hogy a
vitában részt vevő felek „elbeszélnek egymás mellett”. Ami azonban – legalábbis
megítélésem szerint – figyelemre méltó az az, hogy egy ilyen – kis túlzással és hang-

1 Bár tagadhatatlan, hogy ez nem feltétlenül érdekük, amennyiben uniós ügyekben kevésbé
tájékozott társadalmat feltételezvén lehetősége nyílik a mindenkori kormánynak, hogy az orszá-
gában végbe menő pozitív változások főszereplőjeként saját magát, míg a negatívumok kiváltó-
jaként „Brüsszelt” jelenítse meg.
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súlyozottan idézőjelek közé téve – „sehova sem vezető” vitának igen komoly gya-
korlati következményei vannak az integráció fejlődése tekintetében.
Természetesen a vitából, illetve annak vizsgálatából – amellett, hogy szükség van

az uniós kommunikáció hatékonyabbá tételére – számos egyéb következtetés levon-
ható, én a magam részéről több okból favorizálom e „kommunikációs kérdést”. Egy-
részt mert úgy vélem, ezen a téren komoly lehetőségek vannak az előrelépésre, és
ami a lehetőségeknél is fontosabb: megvan a realitása is a hatékonyság fokozásának.
Másrészt mivel a magam részéről a demokráciát, annak elveit nem abban látom
érvényre jutni, hogy mindenkinek mindig mindenbe lehetősége van közvetlenül
beleszólni: sokkal fontosabbnak tartom első lépésként azt, hogy a polgárok jelentős
része legalább tisztában legyen azzal, hogy miről is szól az európai integráció, ho-
gyan és miért születnek a döntések az Unión belül, illetve melyek azok a realitások,
melyeket az EU-nak el kell fogadnia. Úgy vélem, a demokrácia alapfeltétele, hogy a
polgárok viszonylag jelentős része legalább az alapvető kérdésekben tájékozott le-
gyen, e nélkül megítélésem szerint a különféle „demokratizálási kísérletek” nem
feltétlenül járnak sikerrel, illetve hoznak bármilyen eredményt. Sőt: adott esetben
témánk szempontjából negatív eredményeket produkálhatnak, amennyiben a nyitási
próbálkozások eredményeként az derül ki, hogy a polgárok továbbra sem érdeklőd-
nek az integráció iránt és mindebből az a következtetés kerülhet levonásra, hogy e
kísérletek ab ovo kudarcra vannak ítélve, nem érdemes ilyenekbe belevágni1. Har-
madrészt mivel ez az a pont, ahol mind a „demokraták”, mind a „relativisták” néző-
pontja közös nevezőre hozható, és mely téren – mint fentebb láttuk – a Bizottság is
partnernek tűnik.
Természetesen a kommunikáció hatékonyabbá tételének és a tájékozott polgárság

„kinevelésének” is megvannak a maga kihívásai, ám ezek tárgyalása végképp túl-
mutat ezen írás keretein.
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