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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Υπόβαθρο και στόχος της μελέτης
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αναλυθεί ο ρόλος που διαδραματίζει η ΕΕ στην
επικοινωνιακή προβολή των πολιτικών της και των «ευρωπαϊκών αξιών» στους πολίτες
της. Προσδιορίζονται τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες των επικοινωνιακών πολιτικών
και διατυπώνονται συστάσεις για τη βελτίωση της επικοινωνιακής προβολής των
ευρωπαϊκών θεμάτων στους πολίτες της Ευρώπης.

Η μελέτη εστιάζει σε τρεις τομείς που διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στις προαναφερθείσες
επικοινωνιακές προσπάθειες, ήτοι: (1) ο ρόλος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, (2) ο
ρόλος των μέσων ενημέρωσης και (3) ο ρόλος του πολιτικού περιβάλλοντος στην
επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων.

Γενικά συμπεράσματα
Η παρούσα αξιολόγηση των διαφόρων επικοινωνιακών προσπαθειών των θεσμικών
οργάνων της ΕΕ βασίζεται σε προηγούμενες αξιολογήσεις και εκθέσεις και περιλαμβάνει
ορισμένα από τα συμπεράσματά τους. Στις συστάσεις των διαφόρων μελετών
περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, η βελτίωση της συνεργασίας, η κοινωνική δράση, η
στόχευση, η πλαισίωση, η αναζήτηση ευκαιριών διαλόγου με τους πολίτες, η ανάληψη
πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο. Οι ανωτέρω συστάσεις οδήγησαν στην ανάπτυξη
στρατηγικών, στην κατανομή υψηλότερων προϋπολογισμών και στην εφαρμογή
υπηρεσιών και μέσων· ωστόσο, η Ένωση εξακολούθησε να αντιμετωπίζει προκλήσεις στον
τομέα της επικοινωνίας.

Όπως και οι προηγούμενες μελέτες στον τομέα της επικοινωνίας, η παρούσα μελέτη
καταδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων
συνιστά πολύπλοκο ζήτημα στο οποίο συμμετέχουν πολλοί παράγοντες. Οι επιδόσεις της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών πολιτικών (παραγωγή αποτελεσμάτων), οι
δημοκρατικές διαδικασίες (επεξεργασία προτάσεων) και τα μέσα ενημέρωσης
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά ωστόσο εξίσου κρίσιμη είναι και η κατάσταση της
οικονομίας και το πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο των κρατών μελών, καθώς βάσει του
συνδυασμού όλων αυτών των παραγόντων διαμορφώνονται οι προσδοκίες των πολιτών
έναντι της ΕΕ. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η επικοινωνία μπορεί να ενθαρρύνει τη
διαμόρφωση θετικής στάσης έναντι της ΕΕ, ενώ σε άλλα κράτη μέλη η θετική
επικοινωνιακή προβολή της ΕΕ μπορεί να αποδειχθεί αντιπαραγωγική, καθώς οι πολίτες
ενδέχεται να απορρίπτουν τα φιλοευρωπαϊκά μηνύματα.

Σε τελική ανάλυση, δεν υπάρχει ιδανική λύση ή πανάκεια για την ενίσχυση της
συμμετοχής των ευρωπαίων πολιτών ή την ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η
αποτελεσματικότητα της επικοινωνιακής προβολής της Ευρώπης μέσω διαμεσολαβητών
έχει κάποια όρια. Αντιθέτως, η αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτικών προγραμμάτων
που τονώνουν την κοινωνική δράση όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο και εστιάζουν στην
πολιτιστική συνιστώσα της Ευρώπης είναι αποδεδειγμένη.

Ο ρόλος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην επικοινωνιακή
προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων
Λόγω των αυξανόμενων αρμοδιοτήτων της ΕΕ, η οποία από αμιγώς οικονομικός φορέας
μετατρέπεται σε πολιτική Ένωση επηρεάζοντας άμεσα ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των
ευρωπαίων πολιτών, ο ρόλος της επικοινωνιακής προβολής για να ενισχυθεί η στήριξη του
κοινού στο ευρωπαϊκό εγχείρημα έχει αυξηθεί. Ειδικά μετά το 2004, τα θεσμικά όργανα
της ΕΕ, και ιδίως η Επιτροπή, εκπόνησαν διάφορα στρατηγικά έγγραφα περιγράφοντας τις
πολιτικές τους φιλοδοξίες για τη βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών και της
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προώθησης του έργου της ΕΕ, καθώς και για την αυξανόμενη συμμετοχή των πολιτών και
την οικοδόμηση μιας ακόμα στενότερης σχέσης με την Ευρώπη. Οι λέξεις κλειδιά που
συναντώνται σε αυτά τα έγγραφα είναι: «διάλογος με τους πολίτες», «αλληλεπίδραση»
«τοπικό επίπεδο», «ενεργός συμμετοχή του πολίτη» και «σύμπραξη για την επικοινωνιακή
προβολή». Με την πάροδο των χρόνων, η ΕΕ υλοποίησε ευρύ φάσμα επικοινωνιακών
υπηρεσιών και εργαλείων υψηλής τεχνολογίας. Η επικοινωνιακή προβολή σε κεντρικό
επίπεδο αποτελεί αρμοδιότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ μέσω των επιμέρους
Γενικών Διευθύνσεών τους (ΓΔ) και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών στα κράτη μέλη. Τα
κράτη μέλη αναπτύσσουν συμπληρωματικές –συχνά επίσημες– επικοινωνιακές
δραστηριότητες, πέραν των δραστηριοτήτων των αντιπροσωπειών της Επιτροπής και των
γραφείων πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συμπεριλαμβανομένης της
ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών θεμάτων στα εθνικά προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης).
Επιπλέον, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων.

Στην παρούσα μελέτη συνιστάται να δοθεί εκ νέου έμφαση στη σημασία της έναρξης ενός
διαλόγου με τους πολίτες, στην ενδυνάμωση των πολιτών, στην ανάπτυξη μιας
ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας και στη σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή μέσω
των επικοινωνιακών στρατηγικών. Η νέα στρατηγική πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο
λίθο όλων των δραστηριοτήτων της ΕΕ και πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα
σημεία:

 Αύξηση της λειτουργικότητας και περαιτέρω διευκρίνιση της έννοιας του διαλόγου
με τους πολίτες, της δραστηριοποίησης σε τοπικό επίπεδο, της ενδυνάμωσης των
πολιτών και της ανάπτυξης μιας δημόσιας σφαίρας βάσει σαφών δραστηριοτήτων.
Τι σημαίνουν αυτοί οι όροι και πώς μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν;

 Συμπερίληψη ενός στρατηγικού σχεδίου που προβλέπει ένα ελάχιστο επίπεδο
διαφοροποίησης μεταξύ διαφόρων ομάδων-στόχων, με ιδιαίτερη έμφαση στους
νέους, στα άτομα που δεν ψηφίζουν και στις περιθωριοποιημένες ομάδες· στη
συνέχεια, επανεξέταση των διαύλων επικοινωνίας βάσει της εν λόγω
διαφοροποίησης των ομάδων στόχων· επιπλέον, διαφοροποίηση των πληροφοριών
για διαφορετικές ομάδες-στόχους (φορείς χάραξης πολιτικής, εκπρόσωποι
επιχειρήσεων και πολίτες).

 Αξιολόγηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων
επικοινωνιακών υπηρεσιών και εργαλείων (λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της
προβολής).

 Βελτίωση της συνεργασίας τόσο μεταξύ όσο και εντός των θεσμικών οργάνων της
ΕΕ για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων, με σεβασμό στη
διαφορετικότητα και στους ρόλους των θεσμικών οργάνων.

 Δρομολόγηση συζήτησης σχετικά με το νόημα των ευρωπαϊκών αξιών και τη
συνεκτική ενσωμάτωσή τους στις μελλοντικές επικοινωνιακές δραστηριότητες.

 Καλύτερη αξιοποίηση εμπεριστατωμένων στοιχείων που αποδεικνύουν την
προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής συνεργασίας, όπως τα στοιχεία που
συλλέχθηκαν στο πλαίσιο των μελετών σχετικά με το «κόστος της μη Ευρώπης» ή
σχετικά με τον αντίκτυπο της κοινής αγοράς, των κανονισμών ή των
προγραμμάτων χρηματοδότησης σε τοπικό επίπεδο.

 Επανεξέταση του περιεχομένου και του ύφους της επικοινωνίας με στόχο την
καλύτερη επαφή με τους πολίτες· περιορισμός των τεχνικών λεπτομερειών και του
επίσημου ύφους των επικοινωνιακών μηνυμάτων, διατηρώντας παράλληλα γενικές
πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους αναγνώστες· πρέπει να εξεταστούν
προτάσεις όπως η καλύτερη προσαρμογή των μηνυμάτων στις επιμέρους εθνικές
συνθήκες και η καλύτερη επεξήγηση του λόγου για τον οποίον ορισμένες πολιτικές
είναι πιθανόν να αποδώσουν σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος.
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 Βελτίωση της κατάρτισης των υπαλλήλων σχετικά με τον τρόπο επικοινωνιακής
προβολής των πολιτικών και των αξιών της ΕΕ σε διαφορετικές ομάδες-στόχους
(στους πολίτες της ΕΕ, αλλά και στα μέσα ενημέρωσης).

 Μεγαλύτερη συμμετοχή των Επιτρόπων και των ανώτερων διοικητικών στελεχών
στην επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων, μέσω επισκέψεων στα
κράτη μέλη και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις αντί της παραμονής τους στο
κλειστό περιβάλλον των Βρυξελλών.

 Πραγματοποίηση επενδύσεων σε σχολικά προγράμματα και στην κατάρτιση των
εκπαιδευτικών προκειμένου να διασφαλιστεί η εξοικείωση των νέων με την Ευρώπη
από μικρή ηλικία. Οι ορθές πρακτικές των χωρών πρέπει να ανταλλάσσονται και ο
αριθμός των εκπαιδευτικών που λαμβάνουν μέρος σε ενέργειες κινητικότητας
πρέπει να αυξηθεί.

Επιπλέον, τα ανυπέρβλητα όρια των παραδοσιακών στρατηγικών ενημέρωσης πρέπει να
επανεξεταστούν στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής. Η μελέτη παρέχει σαφή επιχειρήματα
υπέρ των επενδύσεων σε προγράμματα που βασίζονται σε δράσεις, τα οποία είναι
εμφανώς αποτελεσματικά όσον αφορά την αύξηση του ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων
(όπως το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», το Erasmus +, το πρόγραμμα
«Δημιουργική Ευρώπη» και άλλα προγράμματα που ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση
μεταξύ των πολιτών διαφορετικών χωρών).

Ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης στην επικοινωνιακή προβολή των
ευρωπαϊκών θεμάτων
Τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση των πολιτών
σχετικά με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Δεδομένου ότι δεν υφίσταται ακόμα πανευρωπαϊκή
σφαίρα και ότι τα εθνικά συστήματα μέσων ενημέρωσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ο
τρόπος με τον οποίον ενημερώνονται οι πολίτες διαφέρει επίσης σε μεγάλο βαθμό.
Έρευνες δείχνουν ότι η κάλυψη των ειδήσεων της ΕΕ έχει κυκλικό χαρακτήρα, με
«περιόδους προτεραιότητας». Επιπλέον, η ΕΕ θεωρείται σε μεγάλο βαθμό απρόσωπη στις
ειδήσεις, καθώς συχνά η κάλυψη γίνεται σε ουδέτερο ή ελαφρώς αρνητικό ύφος. Η
εξήγηση βρίσκεται στο γεγονός ότι τα νέα για την Ευρώπη καθορίζονται από διάφορους
αλληλένδετους παράγοντες (συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του κοινού, των
δημοσιογράφων και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ). Εντούτοις, οι έρευνες των
δεδομένων των μέσων ενημέρωσης δείχνουν ότι όσο συχνότερα οι ειδήσεις σχετικά με την
ΕΕ πλαισιώνονται από τα οφέλη της συμμετοχής στην ΕΕ, τόσο περισσότεροι πολίτες
αντιλαμβάνονται θετικά τη συμμετοχή της χώρας τους στην ΕΕ. Σύμφωνα με την παρούσα
μελέτη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να δώσουν περισσότερη προσοχή στην πολιτική
πλαισίωση της επικοινωνιακής προβολής και των ειδήσεων, καθώς θα πρέπει να
αντιληφθούν πλήρως ότι τα μέσα ενημέρωσης λειτουργούν με επίκεντρο το κοινό τους
(και ορισμένα εξ αυτών έχουν επιπλέον υποχρεώσεις παροχής «δημόσιας υπηρεσίας») και,
ως εκ τούτου, καλύπτουν θέματα μόνο εάν είναι νέα, σημαντικά ή/και αμφιλεγόμενα.
Εντούτοις, πρέπει να τηρείται ο ουδέτερος και αντικειμενικός χαρακτήρας των θεσμικών
οργάνων της ΕΕ.
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Ο ρόλος του πολιτικού περιβάλλοντος στην επικοινωνιακή προβολή
των ευρωπαϊκών θεμάτων
Οι πολιτικοί, οι συζητήσεις για την πολιτική και τα πολιτικά προγράμματα διαδραματίζουν
κρίσιμο ρόλο στην επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων. Στην παρούσα
μελέτη συνιστάται να ευθυγραμμιστούν περαιτέρω οι πολιτικές και οι πολιτικοί των κρατών
μελών και της ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια του ρόλου της ΕΕ, της εντολής
της και του τρόπου λειτουργίας της. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία είναι ότι οι
πολιτικοί σε εθνικό επίπεδο πρέπει να διαθέτουν καλύτερη ενημέρωση για τα θεσμικά
όργανα και τις πολιτικές της ΕΕ και πρέπει να πλαισιώνουν κατάλληλα την ΕΕ στις εθνικές
συζητήσεις. Επιπλέον, είναι σημαντικό να μη δίνεται η εντύπωση ότι η ΕΕ είναι
απομονωμένη από τις εθνικές πολιτικές και να μη χρησιμοποιείται ως αποδιοπομπαίος
τράγος για τη λήψη μη δημοφιλών πολιτικών αποφάσεων. Άλλωστε, τόσο οι βουλευτές
του ΕΚ όσο και οι Επίτροποι πρέπει να συμμετέχουν πιο ενεργά στο εθνικό και το
περιφερειακό επίπεδο και να εξηγούν την προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών πολιτικών
και αποφάσεων και τη σχέση τους με την κατάσταση σε κάθε χώρα. Τέλος, η ΕΕ πρέπει να
αξιοποιεί καλύτερα τους έμπιστους παράγοντες σε εθνικό επίπεδο για τη μετάδοση των
μηνυμάτων της.


