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SHRNUTÍ

Souvislosti a cíl studie
Cílem této studie je poskytnout rozbor úlohy EU při informování občanů o svých
politikách a také o „evropských hodnotách“. Ve studii jsou popsány přednosti a slabiny
komunikačních politik a udělena doporučení ke zlepšení informování občanů o „Evropě“.

Studie se soustředí na tři oblasti, které hrají klíčovou úlohu ve zmiňovaném
komunikačním úsilí, konkrétně se jedná o: (1) úlohu institucí EU, (2) úlohu sdělovacích
prostředků a (3) úlohu politické sféry při informování o Evropě.

Obecné závěry
Toto hodnocení různých komunikačních činností institucí EU staví na předchozích
hodnoceních a zprávách a navazuje na dřívější zjištění. Jednotlivé studie doporučují
například usilovat o lepší spolupráci, vést sociální akční programy, cíleně a vymezeněji
působit, vyhledávat příležitosti pro občanský dialog, vést činnost na místí úrovni a mnoho
dalšího. Na základě těchto doporučení byly vytvořeny strategie, přiděleny dodatečné
prostředky z rozpočtu a zavedeny služby a nástroje, nicméně Unie nadále stojí před
řadou komunikačních výzev.

Podobně jako předchozí studie zabývající se komunikací potvrzuje i tato studie, že
informování o Evropě je komplexní záležitostí, kterou ovlivňuje spousta různých faktorů.
Ve velké míře záleží také na provádění evropských právních předpisů a politik (výstupy),
na demokratických postupech (vstupy) a na sdělovacích prostředcích, ale klíčovou úlohu
má kromě toho stav hospodářství a kulturně-historický kontext v daném členském státě,
neboť všechny tyto faktory současně určují očekávání občanů ve vztahu k EU.
V některých členských státech může komunikační úsilí podpořit kladný postoj vůči EU,
zatímco v jiných mohou mít naopak kladné informace o EU opačný účinek, protože
občané mohou odmítat proevropská sdělení.

Neexistuje zkrátka žádný všelék, který by zaručil zájem evropských občanů a posílil
vědomí evropské identity. Zprostředkované informování o Evropě má jen velmi
omezenou účinnost. Jako funkční se prokázaly programy financování, které podporují
sociální akční programy, jež přesahují slovní sféru a odkazují na kulturní stránku Evropy.

Úloha institucí EU při informování o Evropě
V důsledku rostoucích pravomocí EU, která se mění z čistě hospodářské na politickou unii
a má přímý vliv na stále větší množství evropských občanů, se stává komunikace stále
důležitější pro zajištění veřejné podpory evropského projektu. Zejména od roku 2004
přijaly instituce EU, a to zvláště Komise, řadu strategických dokumentů, ve kterých
popisují svůj cíl lépe informovat občany a zajistit podporu činnostem EU, jakož i zvýšit
zapojení občanů do budování ještě užšího svazku v Evropě. Klíčovými slovy ve všech
těchto dokumentech jsou: „dialog s občany“, „interakce“, „činnost na místní úrovni“,
„aktivní občanství“ a „komunikační partnerství“. Za tuto dobu EU zavedla řadu
propracovaných informačních služeb a nástrojů. Za informování na centrální úrovni jsou
zodpovědné instituce EU prostřednictvím svých generálních ředitelství (GŘ)
a decentralizovaných služeb v členském státě. Nad rámec činností, které vykonávají
pracovníci zastoupení Komise a informačních kanceláří EP, zajišťují členské státy
doplňující informační aktivity, a to často na formální úrovni (včetně zahrnutí dané
problematiky do školních osnov). Kromě toho hraje důležitou roli při informování
o Evropě občanská společnost.
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Tato studie doporučuje, aby byl v rámci komunikačních strategií znovu zdůrazněn
význam navazování dialogu s občany, posilování vlivu občanů, rozvíjení evropského
veřejného prostoru a komunikačního partnerství. Nová strategie by se měla stát
základním kamenem všech činností EU a měla by se zabývat následujícími body:

 Další uplatňování a bližší vymezení toho, co se rozumí pod pojmy dialog s občany,
činnost na místní úrovni, posilování vlivu občanů a rozvoj veřejného prostoru, a to
na základě jasného programu činností. Co znamenají tyto pojmy a jak je
konkrétněji vymezit?

 Zahrnutí strategického plánu, který zajistí minimální míru diferenciace různých
cílových skupin se zvláštním zaměřením na mladé lidi, nevoliče a okrajové
skupiny; na základě této diferenciace podle cílových skupin následné
přehodnocení komunikačních kanálů; rozlišování informací adresovaných různým
cílovým skupinám (političtí činitelé, zástupci podniků a občané).

 Zhodnocení efektivnosti nákladů vynaložených na stávající informační služby
a nástroje (s vědomím nutnosti informační činnosti).

 Zlepšování spolupráce mezi jednotlivými institucemi EU a uvnitř každé z nich
v souvislosti s informováním o Evropě a s ohledem na jejich odlišné role.

 Zahájení diskuse o tom, co jsou evropské hodnoty, a jejich důsledné zahrnování
do budoucích komunikačních činností.

 Lepší využívání přesvědčivých důkazů o přínosu evropské spolupráce, jako
například důkazů nashromážděných ve studiích o „nákladech vyplývajících
z neexistence společného evropského postupu“ nebo o místním dopadu
společného trhu, regulačních programů a programů financování.

 Přehodnocení obsahu a způsobu komunikace k zajištění lepšího kontaktu
s občany; vytváření méně odborných a formálních informačních sdělení
a současné zajištění dostupnosti podkladových materiálů pro zájemce; uvažování
nad tím, jak lépe přizpůsobit sdělování informací vnitrostátnímu kontextu a jak
lépe vysvětlit, proč mají určité politiky větší šanci uspět v konkrétním členském
státě.

 Lepší proškolení úředníků ohledně toho, jak prezentovat politiky a hodnoty EU
různým cílovým skupinám (občanům EU, ale také sdělovacím prostředkům).

 Větší zapojení komisařů a vyšších vedoucích pracovníků, pokud jde o informování
o Evropě, návštěvy členských států a účast na veřejných akcích, místo aby
zůstávali v tzv. bruselské bublině.

 Investice do úprav školních osnov a školení učitelů, aby byli mladí lidé
seznamováni s Evropou od útlého věku. Měly by být sdíleny osvědčené postupy
z různých zemí a více učitelů by se mělo účastnit výměnných programů.

Kromě toho je třeba překonat omezenost tradičních informačních strategií a přetvořit je
v novou strategii. Studie poskytuje jasné argumenty pro investování do aktivních
programů, které prokazatelně vedou k větší angažovanosti u jejích účastníků (jako jsou
například Evropa pro občany, Erasmus +, Kreativní Evropa a další programy, které
podporují přeshraniční interakci občanů).

Úloha sdělovacích prostředků při informování o Evropě
Sdělovací prostředky mají významnou úlohu při informování občanů o evropských
záležitostech. Vzhledem k tomu, že zatím neexistuje žádný panevropský veřejný prostor
a systém vnitrostátních sdělovacích prostředků se v každé zemi liší, jsou také občané EU
informováni různým způsobem. Výzkum ukázal, že zpravodajství věnované EU má
cyklickou povahu s občasnými význačnými momenty. Navíc co se zpráv z EU týče, bývají
většinou považovány za nevýrazné a ve zpravodajství jsou často prezentovány
neutrálním nebo lehce záporným způsobem. Vysvětlením pro to je řada spolupůsobících
faktorů, které určují podobu mediálních zpráv o Evropě (včetně role publika, novinářů
a institucí EU). Nicméně výzkum mediálních dat ukázal, že čím častěji byly zprávy o EU
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podávány v souvislosti s výhodami plynoucími z členství v EU, tím větší množství lidí
vnímalo členství v EU jako prospěšné pro svou zemi. Tato studie doporučuje institucím
EU, aby se více zabývaly politickou komunikací a způsobem podávání zpráv, přičemž si
byly vědomy, že sdělovací prostředky jsou založeny na hledisku příjemce (některá
s doplňujícím závazkem „veřejné služby“) a budou proto volit pouze témata, která jsou
nová, významná nebo kontroverzní. Přesto by však měl být respektován neutrální
a objektivní charakter institucí EU.

Úloha politické sféry při informování o Evropě
Politici, politické debaty a politický program hrají klíčovou roli při informování o Evropě.
Tato studie doporučuje, aby byly úžeji provázány politiky a politici na vnitrostátní
a evropské úrovni, čímž by se zvýšila transparentnost úlohy EU, jejího mandátu a jejího
způsobu práce. Jedním ze stěžejních požadavků je, aby byli vnitrostátní politici lépe
informováni o institucích a politikách EU a mohli podávat nezkreslený obraz EU ve
vnitrostátních debatách. Navíc je důležité, aby EU nebyla vnímána izolovaně od
vnitrostátní politiky a nebyla na ni svalována vina za nepopulární politická rozhodnutí.
Kromě toho by měli být poslanci EP a komisaři aktivnější na vnitrostátní/regionální úrovni
a vysvětlovat, v čem spočívá přínos evropských politik a rozhodnutí a jak jsou spjaty
s vnitrostátním kontextem. V neposlední řadě by měla EU ke komunikaci svých sdělení
lépe využívat důvěryhodných subjektů na vnitrostátní úrovni.


