ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι ένα νέο πείραµα µε σκοπό να φέρει την
ηλεκτρονική δηµοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτόν τον ιστορικό χρόνο της
επέκτασης της. Σύµφωνη µε τη µακροχρόνια δηµοκρατική ιστορία της, η ελληνική
προεδρία έχει προωθήσει ένα καινοτόµο πρόγραµµα ηλεκτρονικής δηµοκρατίας που
χρησιµοποιεί την πιο πρόσφατη τεχνολογία για να προσφέρει στους πολίτες τους
νέους τρόπους να συµµετέχει στις συζητήσεις για τα βασικά ζητήµατα που
απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα.
Για πρώτη φορά, µια προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει φέρει τις
απόψεις των ευρωπαϊκών πολιτών άµεσα στις επίσηµες συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκή
Ένωση . Επιπλέον, τα αποτελέσµατα των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών είναι απευθείας
προσβάσιµα σε πραγµατικό χρόνο. Έτσι, οι πολίτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση µπορούν να υποστηρίξουν και να συγκρίνουν τις απόψεις τους σχετικά µε τα
κρίσιµα ζητήµατα που προκύπτουν κάθε φορά. Πάνω από 178.000 Ευρωπαίοι πολίτες
έχουν συµµετάσχει µέχρι τώρα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, κάνοντας την τη
δηµοφιλέστερη µορφή ηλεκτρονικής δηµοκρατίας.
Ο κύριος στόχος της πρωτοβουλίας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι να
εµπλουτιστεί και να αναζωογονηθεί ο δηµοκρατικός διάλογος σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο µεταξύ των απλών πολιτών όσο και µεταξύ αυτών και των
ηγετών τους. Μια από τις βασικές επιδιώξεις αυτού του πειράµατος είναι να καθιστά
τις συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο το δυνατόν πιο υπεύθυνες, διαφανείς και
δηµοκρατικότερες. Αυτή η προσπάθεια είναι ιδιαίτερα σηµαντική, λαµβάνοντας
υπόψη τις εκτεταµένες µεταρρυθµίσεις που πρόκειται να συνοδεύσουν τη διεύρυνση.
Η χρήση του διαδικτύου καθιστά την ηλεκτρονική ψηφοφορία ως ένα νέο
µοντέλο έρευνας. Ο στόχος της είναι να λειτουργήσει ως συσκευή σφυγµοµέτρησης
της κοινής γνώµης σε πολιτικά θέµατα, χωρίς δεσµευτικές επιδράσεις στην
περιγραφή, την πρόβλεψη και την εξήγηση. Σαν ένα ερευνητικό όργανο, η
ηλεκτρονική ψηφοφορία µπορεί να φανεί χρήσιµη στη συγκέντρωση πληροφοριών
σχετικών µε τις δηµόσιες ανάγκες και ανησυχίες, προκειµένου να διατυπωθούν νέες
πολιτικές θέσεις και για να αξιολογηθεί η κοινή γνώµη και οι τοποθετήσεις αυτής
όσον αφορά την τρέχουσα πολιτική.
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Η χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου, ως µέσον σφυγµοµέτρησης της κοινής
γνώµης, µειώνει τους µεθοδολογικούς περιορισµούς που ισχύουν στις παραδοσιακές
έρευνες. Εντούτοις, η δυσχερής πρόσβαση στην τεχνολογία πληροφοριών, σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σηµαίνει ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν είναι
απαραιτήτως µια ακριβής καταγραφή των απόψεων και των τοποθετήσεων ενός
αντιπροσωπευτικού δείγµατος του κοινού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, τα
υψηλά ποσοστά συµµετοχής στην ηλεκτρονική ψηφοφορία

(πάνω από 178.000

άνθρωποι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια µιας έξι µηνών)
υπερασπίζουν την χρησιµότητα τέτοιου είδους επιχειρήσεων. Ο αριθµός των
συµµετεχόντων πολιτών αποτελεί ένα στατιστικά σηµαντικό µέγεθος δείγµατος, µε
αποτέλεσµα να

επιτρέπεται µια ανάλυση των απαντήσεων στα διάφορα βασικά

ζητήµατα. Παρά τους περιορισµούς της, η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα µπορούσε να
εξελιχθεί σε ένα εποικοδοµητικό και παραγωγικό κανάλι επικοινωνίας µεταξύ των
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φορέων αυτής, καθώς επίσης και ένα
σηµαντικό εργαλείο για την ανατροφοδότηση των κατευθύνσεων των πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτή η έκθεση ανέλυσε τα κύρια συµπεράσµατα της ηλεκτρονική
ψηφοφορίας. Τα θέµατα και οι ερωτήσεις της ηλεκτρονική ψηφοφορίας
προετοιµάστηκαν κυρίως σύµφωνα µε τις γραµµές της ηµερήσιας διάταξης της
ελληνικής προεδρίας και των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων. Εντούτοις, τα
ζητήµατα που αφορούν υποθέσεις όπως η κρίση στο Ιράκ, έχουν ενσωµατωθεί
επίσης. Ο στόχος ήταν να δηµιουργηθεί ένα όργανο για την προώθηση της
συµµετοχής και τη βελτίωση του ανοίγµατος και της δεκτικότητας της ελληνικής
προεδρίας κατά τις απόψεις των ενδιαφερόµενων πολιτών σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Άλλωστε, η πλειοψηφία (96%) των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η ιδέα της
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι εξαιρετική, ενώ το 76% αυτών δηλώνει πρόθυµο να
συµµετάσχει στην ψηφοφορία τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα.
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