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STRESZCZENIE

Kontekst i cel analizy
Celem badania jest przedstawienie analizy roli UE w informowaniu obywateli zarówno o
polityce europejskiej, jak i o wartościach europejskich. Wskazano mocne i słabe strony
polityki komunikacji, sformułowano zalecenia mające służyć lepszemu informowaniu
obywateli o „Europie”.

W badaniu skupiono się na trzech dziedzinach, które ogrywają kluczową rolę we
wspomnianych działaniach komunikacyjnych: (1) roli instytucji UE, (2) roli mediów, (3)
roli sfery politycznej w informowaniu o Europie.

Wnioski ogólne
Niniejsza ocena różnego rodzaju działań informacyjnych prowadzonych przez instytucje
UE opiera się na dotychczasowych ocenach i sprawozdaniach i odzwierciedla je. W
różnych badaniach zapisano zalecenia dotyczące lepszej współpracy, działań społecznych,
lepszego ukierunkowania informacji, prezentacji w kontekście, dążenia do dialogu z
obywatelami, działań na skalę lokalną i wielu innych. Na podstawie tych zaleceń
opracowano strategie, przyznano wyższe środki budżetowe, stworzono służby i
instrumenty, jednak przed Unią nadal stoją wyzwania z dziedziny komunikacji.

Podobnie jak w poprzednich badaniach na temat komunikacji, również niniejsze badanie
ponownie wykazuje, że Europa to złożone zagadnienie, a swoją rolę do odegrania mają tu
liczne czynniki. Wiele zależy również od wyników uzyskiwanych dzięki europejskim
przepisom i polityce (output), od procesów demokratycznych (input), a także mediów,
jednak kluczowy jest również stan gospodarki i kontekst kulturalno-historyczny w
państwach członkowskich, ponieważ wszystkie te czynniki składają się na oczekiwania
obywateli wobec UE. W niektórych państwach członkowskich komunikacja może sprzyjać
pozytywnym postawom wobec UE, w innych pozytywne prezentowanie UE może mieć
skutki odwrotne od zamierzonych, gdyż obywatele mogą odrzucać proeuropejskie
komunikaty.

Nie ma też idealnej recepty na włączanie obywateli europejskich w działanie i sprzyjanie
tożsamości europejskiej. Skuteczność celowego informowania o Europie ma swoje
nieprzekraczalne ograniczenia. Skuteczne okazało się finansowanie programów
stymulujących działania społeczne, wychodzące poza sferę werbalną i obejmujące
kulturalny komponent Europy.

Rola instytucji UE w informowaniu o Europie
Konsekwencją rozszerzania właściwości UE, które początkowo obejmowały tylko
zagadnienia gospodarcze, a dziś doprowadziły do powstania unii politycznej i wpływają
bezpośrednio na coraz większą liczbę obywateli europejskich, jest ograniczenie roli
komunikacji w pobudzaniu poparcia społecznego dla integracji europejskiej. Szczególnie
od 2004 r. instytucje UE, przede wszystkim Komisja, przyjęły szereg dokumentów
strategicznych opisujących polityczne ambicje w dziedzinie informowania obywateli i
ukazywania prac prowadzonych w UE oraz większego włączania obywateli w tworzenie
coraz bliższej im Europy. Oto słowa kluczowe zapisane w tych dokumentach: „dialog z
obywatelami”, „interakcja”, „działanie na szczeblu lokalnym”, „aktywność obywatelska”
oraz „komunikacja na zasadach partnerstwa”. W kolejnych latach UE wdrożyła wiele
złożonych usług i instrumentów komunikacyjnych. Za komunikację na szczeblu
centralnym odpowiadają instytucje UE, a w praktyce ich poszczególnych dyrekcje
generalne i zdecentralizowane służby w państwach członkowskich. Państwa członkowskie
rozwijają dodatkowe - często formalne - działania komunikacyjne, wykraczające poza
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działalność przedstawicielstw Komisji i biur informacyjnych PE (w tym umieszczanie
spraw europejskich w krajowych programach nauczania). Ponadto w informowaniu o
Europie istotną rolę odgrywają podmioty społeczeństwa obywatelskiego.

W niniejszym badaniu zaleca się, by w strategiach komunikacji ponownie podkreślono
znaczenie nawiązywania dialogu z obywatelami, dawania im większych praw, rozwijania
europejskich sfery publicznej i komunikowania na zasadach partnerstwa. Nowa strategia
powinna być podstawą wszelkich działań UE i uwzględniać następujące punkty:

 Dalsza poprawa funkcjonowania i doprecyzowanie rozumienia dialogu z
obywatelami, „działania na szczeblu lokalnym”, nadawania obywatelom większych
praw i rozwijania sfery publicznej, w oparciu o jasne działania. Co oznaczają te
pojęcia i jak można je ukonkretnić?

 Opracowując strategiczny plan zawierający postanowienia dotyczące minimalnego
poziomu rozróżnienia poszczególnych grup docelowych, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży, osób nieuczestniczących w wyborach i grup
zepchniętych na margines; następnie ponownie określając kanały komunikacji na
podstawie opracowanego rozróżnienia grup docelowych; także różnicując
informacje kierowane do poszczególnych grup docelowych (decydenci polityczni,
przedstawiciele biznesu, obywatele).

 Oceniając wydajność kosztową istniejących służb i instrumentów komunikacyjnych
(pamiętając o działaniach zewnętrznych).

 Poprawiając współpracę między instytucjami i wewnątrz instytucji UE, jeśli chodzi
o informowaniu o Europie, z poszanowaniem różnorodności i ról poszczególnych
instytucji.

 Inicjując dyskusję na temat wartości europejskich i włączając je konsekwentnie w
przyszłe działania komunikacyjne.

 Lepiej wykorzystując namacalne dowody wskazujące na wartość dodaną płynącą
ze współpracy na szczeblu europejskim, zawarte np. w analizach „kosztów
niepodejmowania działań na szczeblu europejskim” czy też lokalnego wpływu
wspólnego rynku, regulacji i finansowania programów.

 Ponownie analizując treść i ton komunikacji z myślą o lepszym dostrojeniu się do
obywateli; opracowując komunikaty językiem mniej technicznym i mniej
formalnym, prezentując kontekst w sposób przystępny dla zainteresowanego
czytelnika; lepiej dostosowując komunikaty do kontekstu krajowego i lepiej
wyjaśniając, dlaczego niektóre aspekty polityki europejskiej mogą się lepiej
sprawdzać w danym państwie członkowskim.

 Lepiej szkoląc urzędników w dziedzinie informowania różnych grup docelowych
(obywateli UE, ale również mediów) o polityce i wartościach UE.

 Lepiej włączając komisarzy i wyższych urzędników w informowanie o Europie,
wizyty w państwach członkowskich i udział w wydarzeniach publicznych zamiast
zamykania się w brukselskiej wieży z kości słoniowej.

 Należy zainwestować w programy szkolne i kształcenie nauczycieli, by zapewnić
zapoznawanie młodych ludzi ze sprawami europejskimi od najmłodszych lat.
Dobre praktyki stosowane w poszczególnych krajach powinny być upowszechniane
i więcej nauczycieli powinno uczestniczyć w działaniach z zakresu mobilności.

Ponadto w nowej strategii należy zmierzyć się z nieprzekraczalnymi granicami
tradycyjnych strategii informacyjnych. W badaniu przedstawiono jasne argumenty za
inwestowaniem w programy oparte na działaniu, które przynoszą wyraźne efekty pod
względem liczby bardziej zaangażowanych uczestników (np. program Europa dla
Obywateli, Erasmus+, Kreatywna Europa i inne programy pobudzające do
transgranicznych interakcji między obywatelami).
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Rola mediów UE w informowaniu o Europie
Media odgrywają ważną rolę w informowaniu obywateli o sprawach europejskich.
Ponieważ nie istnieje jeszcze ogólnoeuropejska sfera publiczna, a krajowe systemy
medialne różnią się w poszczególnych państwach, obywateli UE są też informowani na
bardzo różne sposoby. Badania wykazują, że sprawy UE są prezentowane w mediach w
sposób cykliczny, a w niektórych okresach występuje „priorytetowa intensyfikacja działań
medialnych”. Ponadto w aktualnościach UE powszechnie uważana jest za „twór bez
twarzy”, co często jest prezentowane neutralnie lub nieco negatywnie. Wyjaśnia to
szereg wzajemnie powiązanych czynników, które wpływają na prezentowanie aktualnych
informacji o Europie (w tym rola publiczności, dziennikarzy i instytucji UE). Jednak
badania nad danymi medialnymi pokazują, że im częściej informacje o UE są
prezentowane w kontekście korzyści płynących z członkostwa, tym większy jest odsetek
osób postrzegających członkostwo ich kraju w UE jako korzystne. W badaniu zalecono, by
instytucje UE w większej mierze uwzględniały komunikację polityczną i prezentowanie
kontekstu informacji, zachowując jednak pełną świadomość faktu, że media działają
zgodnie z logiką ukierunkowaną na publiczność (niektóre mają ponadto obowiązek
świadczenia „usług publicznych”), dlatego będą prezentować tylko informacje nowe,
istotne lub sporne. Należy przy tym zachować neutralność i obiektywność po stronie
instytucji UE.

Rola sfery politycznej w informowaniu o Europie
Politycy, debaty polityczne i program prac politycznych odgrywa kluczową rolę w
informowaniu o Europie. W badaniu zalecono, by polityka i politycy krajowi i europejscy
lepiej uzgadniali swoje działania, by zwiększyć przejrzystość roli UE, jej mandatu i zasad
jej funkcjonowania. Jeden z kluczowych elementów to lepsze informowanie polityków
krajowych o instytucjach i polityce UE oraz odpowiednio prezentowali UE w debacie
krajowej. Ponadto UE nie powinna być postrzegana jako element odizolowany od polityki
krajowej ani wykorzystywana jako kozioł ofiarny, kiedy trzeba podjąć negatywne decyzje
polityczne. Posłowie do PE i komisarze powinni również być bardziej obecni na szczeblu
krajowym i regionalnym, wyjaśniając wartość dodaną polityki i decyzji europejskich oraz
ich związki z kontekstem krajowym. UE powinna też lepiej wykorzystywać zaufane
podmioty krajowe do przekazywania pożądanych informacji.


