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ОБОБЩЕНИЕ

Контекст и цел на проучването
Целта на настоящото проучване е да представи анализ на ролята на ЕС за
предоставянето на информация както относно неговите политики, така и
„европейските ценности“ на своите граждани. В него се определят силните и слабите
страни на комуникационните политики и се формулират препоръки за подобряване
на информирането на европейските граждани тема „Европа“.

Проучването се съсредоточава върху три области, които играят важна роля в
гореспоменатите усилия за информиране, а именно: (1) ролята на институциите на
ЕС, (2) ролята на медиите, и (3) ролята на политическата сфера за информирането
на тема Европа.

Общи заключения
Настоящата оценка на различните комуникационни усилия от страна на
институциите на ЕС допълва и подема предишни оценки и доклади. Препоръките в
различни проучвания включваха по-добро сътрудничество, социални дейности,
насочване към целеви групи, контекстуализиране, стремеж към граждански диалог,
работа на местно равнище и много други. Въз основа на тези препоръки бяха
разработени стратегии, бяха разпределени по-големи бюджети и бяха създадени
служби и инструменти, но Съюзът продължава да е изправен пред
предизвикателства в областта на информирането.

Както и предишните проучвания по отношение на комуникацията настоящото
проучване още веднъж показва, че информирането на тема „Европа“ е сложна
задача, при която играят роля голям брой фактори. Много зависи и от изпълнението
на европейското законодателство и политики (резултат), от демократичните процеси
(принос), и от медиите, но също така от решаващо значение са състоянието на
икономиката и културно-историческият контекст на държавите членки, като всички
тези фактори заедно допринасят за определяне на очакванията на гражданите по
отношение на ЕС. В някои държави членки информирането може да подкрепи
положителното отношение към ЕС, докато в други – положителната информация за
ЕС може да има обратен ефект, тъй като гражданите могат да отхвърлят
проевропейски съобщения.

На последно място, не съществува Свещен Граал или панацея за ангажиране на
участието на европейските граждани или укрепване на европейската идентичност.
Ефективността на предаваната информация на тема Европа е изключително
ограничена. Доказано работят програмите за финансиране, които стимулират
социални действия, надхвърлящи вербалната сфера, и обръщат внимание на
европейското културно измерение.

Ролята на институциите на ЕС за информирането на тема
Европа
В резултат на нарастващата компетентност на ЕС, който се превръща от чисто
икономически в политически съюз и засяга пряко все по-голяма част от
европейските граждани, информирането играе все по-голяма роля за укрепването на
обществената подкрепа за европейския проект. От 2004 г. насам институциите на
ЕС, и най-вече Комисията, приеха редица стратегически документи, описващи
техните амбиции за политика на по-добро информиране на гражданите и
популяризиране на работата на ЕС, както и за все по-голямо ангажиране на
гражданите за изграждането на една все по-тясно свързана Европа. Основните
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понятия в тези документи са: „диалог с гражданите“, „взаимодействие“, „работа на
местно равнище“, „активно гражданство“ и „общуване в партньорство“. През
годините ЕС въведе широк кръг от напреднали комуникационни услуги и
инструменти. Информирането на централно равнище е отговорност на институциите
на ЕС чрез техните отделни генерални дирекции (ГД), и децентрализирани служби в
държавите членки. Държавите членки разгръщат допълнителни – често формално –
информационни дейности, в допълнение към това, което е било направено от
представителствата на Комисията и информационните бюра на ЕП (включително
включване на темата за Европа в националните училищни програми). Освен това
представителите на гражданското общество играят важна роля в информирането на
тема „Европа“.

Настоящото проучване препоръчва информационните стратегии да подчертаят
отново значението на започването на диалог с гражданите, на предоставянето на
възможности за активност на гражданите, създаването на европейско публично
пространство и общуването в партньорство. Новата стратегия следва да бъде
решаващ фактор за всички операции на ЕС и следва да взема под внимание
следните въпроси:

 Подкрепено с ясни дейности по-нататъшно привеждане в действие и
уточняване на разбирането за „диалог с гражданите“, „работа на местно
равнище“, „предоставяне на повече възможности за активност на
гражданите“, и „създаване на публично пространство“. Какво се има предвид
с тези термини и как могат те да станат по-конкретни?

 Включване на стратегически план, който предвижда минимална степен на
разграничаване на различните целеви групи, като се поставя специален
акцент върху младите хора, лицата, които не гласуват, и маргинализираните
групи; впоследствие, преосмисляне на комуникационните канали въз основа
на това разграничаване на целевите групи; също така разнообразяване на
информацията за различните целеви групи (политиците, представителите на
бизнеса и гражданите).

 Оценка на разходната ефективност на комуникационните услуги и
инструменти (като се има предвид популяризирането).

 Подобряване на сътрудничеството между институциите на ЕС и в техните
рамки за информирането на тема „Европа“, при зачитане на многообразието и
ролите на институциите.

 Започване на дискусия за това, кои са европейските ценности и
последователното им интегриране в бъдещите информационни дейности.

 По-добро използване на сигурните доказателства, показващи добавената
стойност на европейското сътрудничество, като например доказателствата,
събрани по време на проучванията „Цената на отказа от Европа“ или на
въздействието на местно равнище на общия пазар, регламентирането или
програмите за финансиране.

 Преосмисляне на съдържанието и тона на информацията, за да се осъществи
по-добра връзка с гражданите; олекотяване на информационните послания от
техническа и формална гледна точка, поддържане на основна информация на
разположение за заинтересованите читатели; по-добро адаптиране на
посланията към националния контекст и намиране на по-добро обяснение
защо някои политики вероятно ще дадат резултат в определена държава
членка – тези въпроси следва да бъдат обмислени.

 По-добро обучение за длъжностните лица относно начините, по които да
представят политиките и ценностите на ЕС на различните целеви групи
(гражданите на ЕС, но също и медиите).

 Членовете на Комисията и висшите ръководни служители да се ангажират в
по-голяма степен в информирането относно Европа чрез посещения в
държавите членки и участие в публични мероприятия, вместо да стоят
затворени под похлупак в Брюксел.
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 Следва да се инвестира в учебни програми и обучение на учителите, за да се
гарантира, че младите хора се запознават с Европа от ранна възраст. Следва
да се споделят добрите практики в различните страни, а повече учители да
участват в програми за мобилност.

Освен това е необходимо непреодолимите ограничения на традиционните
информационни стратегии да се преосмислят в една нова стратегия. Проучването
съдържа ясни аргументи за инвестиране в програми за действие, които имат
очевидни последици по отношение на по-голяма ангажираност на участниците (като
например програмата „Европа за гражданите“, „Еразъм + “, „Творческа Европа“ и
други програми за стимулиране на трансграничните контакти между гражданите).

Ролята на медиите за информирането на тема Европа
Медиите играят важна роля в информирането на гражданите относно европейските
въпроси. Тъй като все още не съществува общоевропейска публично пространство, а
националните системи на средствата за масово осведомяване се различават в
отделните страни, начинът, по който гражданите на ЕС биват информирани, също се
различава значително. Изследванията показват, че отразяването на ЕС в новините
има цикличен характер, с „приоритетни пикове“. Освен това ЕС до голяма степен се
счита за безличен в новините, като представянето му често е неутрално или леко
отрицателно. Това се обяснява с няколко взаимосвързани фактори, които определят
медийните новини относно Европа (включително ролята на аудиторията,
журналистите и институциите на ЕС). Изследванията на медийните данни обаче
показват, че колкото по-често новините от ЕС се представят в контекста на ползите
от членството в ЕС, толкова по-голям е делът на хората, които възприемат
членството на своята страната в ЕС за ползотворно. Настоящото проучване
препоръчва на институциите на ЕС да обърнат повече внимание на политическата
комуникация и формулирането на новините, като същевременно остават напълно
наясно, че новинарските медии работят въз основа на логиката да са интересни за
аудиторията (някои с допълнителни задължения за „служба на обществото“) и
следователно ще предават само въпроси, които са нови, значими и/или будят
полемика. Независимо от това неутралният и обективен характер на институциите на
ЕС следва да бъде зачитан.

Ролята на политическата сфера за информирането на тема
Европа
Политиците, политическите разисквания и политическият дневен ред играят
жизненоважна роля за информирането на тема Европа. Настоящото проучване
препоръчва политиката и политиците на национално равнище и на равнище ЕС да
работят в тясно сътрудничество с цел подобряване на прозрачността на ролята на
ЕС, неговия мандат и начина му на работа. Един от ключовите елементи е, че
националните политици трябва да бъдат по-добре информирани за европейските
институции и политики и следва правилно да представят ЕС в националните
разисквания. Освен това е важно ЕС да не се разглежда като изолиран от
националната политика или да се използва като изкупителна жертва за непопулярни
политически решения. Нещо повече – както членовете на ЕП, така и членовете на
Комисията следва да присъстват по-активно на национално/регионално равнище,
като обясняват добавената стойност на европейските политики и решения и
връзките им с националния контекст. Накрая, ЕС следва да използва по-добре
ползващите се с доверие участници на национално равнище за предаване на своите
послания.


