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KOKKUVÕTE

Uuringu taust ja eesmärk
Selle uuringu eesmärk on analüüsida ELi rolli kodanike teavitamisel ELi poliitikast ja
Euroopa väärtustest. Tehakse kindlaks kommunikatsioonipoliitika tugevad ja nõrgad
küljed ning koostatakse soovitused Euroopa kodanike paremaks teavitamiseks Euroopa
küsimustest.

Uuring keskendub kolmele valdkonnale, mis mängivad eelmainitud teavitustegevuses
võtmerolli: (1) ELi institutsioonide roll, (2) meedia roll ja (3) poliitilise sfääri roll Euroopa
küsimustest teavitamisel.

Üldised järeldused
Käesolev ELi institutsioonide teavitustegevuse hindamine lähtub varasematest
hinnangutest ja aruannetest ning arendab neid edasi. Erinevate uuringute soovitused on
sisaldanud paremat koostööd, sotsiaalseid meetmeid, eesmärkide seadmist, kujundamist,
kodanike dialoogi otsimist, kohalikule tasandile suundumist ja palju muud. Nende
soovituste põhjal arendati välja strateegiad, eraldati suuremad eelarved ning kehtestati
teenused ja vahendid, kuid liidul olid endiselt teavitusalased probleemid.

Sarnaselt varasemate teavitusalaste uuringutega näitas ka see uuring, et Euroopa
küsimustest teavitamine on keerukas teema, milles mängivad rolli paljud tegurid. Palju
sõltub ka Euroopa õigusaktide ja poliitika toimimisest (väljund), demokraatlikest
protsessidest (sisend) ja meediast, kuid samuti on ülimalt oluline majanduse olukord ja
liikmesriikide kultuurilis-ajalooline kontekst, sest kõik need tegurid koos määravad
kodanike ootused seoses ELiga. Mõnes liikmesriigis võib teavitamine kindlustada
positiivset suhtumist ELi, teistes liikmesriikides seevastu võib positiivne teavitamine ELi
küsimustest anda soovitule vastupidise tulemuse, sest kodanikud võivad tõrjuda
euroopameelseid sõnumeid.

Kokkuvõtteks ei ole olemas Püha Graali ega imerohtu, mis aitaks Euroopa kodanikke
kaasata või Euroopa identiteeti edendada. Euroopa asjadest vahendatud teavitamise
tõhusus on piiratud. On tõestatud, et toimivad sellised rahastusprogrammid, mis
ergutavad sotsiaalseid meetmeid, ei piirdu vaid verbaalse sfääriga ja tegelevad Euroopa
kultuurilise aspektiga.

ELi institutsioonide roll Euroopa asjadest teavitamisel
Tulenevalt ELi pädevuste suurenemisest, kus üksnes majanduslikust liidust on saanud
poliitiline liit ja see mõjutab otseselt üha suuremat osa Euroopa kodanikest, on
teavitamine muutunud tähtsamaks üldsuse toetuse kindlustamisel Euroopa projektile.
Eriti alates 2004. aastast on ELi institutsioonid ja eelkõige komisjon võtnud vastu
mitmeid strateegilisi dokumente, milles kirjeldatakse oma poliitikaeesmärke kodanike
paremaks teavitamiseks ja ELi töö reklaamimiseks, aga ka kodanike suuremaks
kaasamiseks veelgi tihedamalt seotud Euroopa ehitamisel. Need dokumendid on lähtunud
järgmistest võtmesõnadest: „dialoog kodanikega”, „suhtlemine”, „kohalikule tasandile
suundumine”, „kodanikuaktiivsus” ja „partnerlus teavitamisel”. EL on aastate jooksul
rakendanud suurt hulka kõrgetasemelisi kommunikatsiooniteenuseid ja -vahendeid.
Tsentraliseeritud teavitamise eest vastutavad ELi institutsioonid oma peadirektoraatide ja
liikmesriikides asuvate detsentraliseeritud teenuste kaudu. Liikmesriigid tegelevad
täiendava – sageli ametliku – teavitustegevusega, lisaks sellele, mida on teinud
komisjoni esindused ja EP infobürood (sh Euroopa küsimuste lisamine riiklikesse
õppekavadesse). Lisaks mängivad Euroopa küsimustest teavitamisel olulist rolli
kodanikuühiskonna aktivistid.
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Käesolevas uuringus soovitatakse teavitamisstrateegiatel uuesti rõhutada seda, kui tähtis
on kodanikega dialoogi alustamine, kodanikuaktiivsuse edendamine, Euroopa avaliku
sfääri arendamine ja partnerlus teavitamisel. Uus strateegia peaks saama kõigi ELi
tegevuste nurgakiviks ja võtma arvesse järgmisi punkte:

 Parandada ja täpsustada veelgi arusaama dialoogist kodanikega, suunduda
kohalikule tasandile, suurendada kodanikuaktiivsust ja arendada avalikku sfääri,
toetades neid konkreetsete tegevustega. Mida nende mõistete all silmas peetakse
ja kuidas saaks neid konkreetsemaks muuta?

 Lisada strateegiline kava, mis näeb ette eri sihtrühmade minimaalse eristamise,
pannes spetsiaalselt rõhku noortele, mittevalijatele ja marginaliseeritud
rühmadele; mõelda seejärel läbi sidekanalid vastavalt sellele sihtrühmade
eristamisele; samuti mitmekesistada eri sihtrühmadele (poliitika kujundajad,
ettevõtjate esindajad ja kodanikud) suunatud teavet.

 Hinnata olemasolevate kommunikatsiooniteenistuste ja -vahendite kulutasuvust
(pidades silmas teavitustegevust).

 Parandada ELi institutsioonide vahelist ja sisest koostööd Euroopa küsimustest
teavitamisel, arvestades samal ajal institutsioonide mitmekesisuse ja rollidega.

 Alustada arutelu selle üle, mis on Euroopa väärtused ning integreerida need
tulevikus järjekindlalt teavitustegevusse.

 Kasutada paremini konkreetseid tõendeid, mis näitavad Euroopa koostöö
lisaväärtust – näiteks tõendid, mis on kogutud uuringutes Euroopa mõõtme
puudumisest tulenevate kulude või ühisturu, reguleerimise või
rahastamisprogrammide kohaliku mõju kohta.

 Vaadata läbi teavitustegevuse sisu ja toon, et luua kodanikega parem kontakt;
muuta teavitustegevuse sõnumid vähem tehniliseks ja ametlikuks ning teha
huvitatud lugejale kättesaadavaks taustteave; kohandada sõnumeid paremini
kohaliku kontekstiga ja selgitada paremini seda, miks teatud poliitikal on eeldused
konkreetses liikmesriigis õnnestuda.

 Koolitada ametnikke teavitama paremini eri sihtrühmi (ELi kodanikke, aga ka
meediat) poliitikast ja ELi väärtustest.

 Kaasata paremini komisjoni volinikke ja kõrgemat juhtkonda, et nad osaleksid
Euroopa küsimustest teavitamises, liikmesriikide külastamises ja avalikel üritustel,
mitte ei jääks oma Brüsseli „mulli”.

 Investeerida koolide õppekavadesse ja õpetajate koolitamisse, et noored
tutvuksid Euroopaga juba varajases eas. Eri riikide häid tavasid tuleks jagada ning
suurem arv õpetajaid peaks osalema liikuvusmeetmetes.

Lisaks tuleb uues strateegias läbi vaadata tavapäraste teabestrateegiate vältimatud
piirid. Uuringus esitatakse selgesõnalisi argumente, mis räägivad osalejate suurema
kaasatuseni viivatesse meetmepõhistesse programmidesse investeerimise kasuks (nagu
näiteks programmid „Kodanike Euroopa”, Erasmus +, „Loov Euroopa” ja muud
programmid, mis ergutavad kodanike piiriülest suhtlust).



Euroopa kodanike teavitamine Euroopa küsimustest: praegune olukord ja tulevikuväljavaated
__________________________________________________________________________________________

5

Meedia roll Euroopa asjadest teavitamisel
Meedia mängib kodanike Euroopa küsimustest teavitamises olulist rolli. Kuna
üleeuroopalist avalikku sfääri veel ei eksisteeri ning riiklikud meediasüsteemid erinevad
riigiti, on suuri erinevusi ka selles, kuidas ELi kodanikke teavitatakse. Uuringud näitavad,
et ELi uudiste kajastamine on tsüklilise loomuga ning selles esinevad „prioriteetsuse
tipud”. Lisaks puudub ELil uudistes suuresti oma äratuntav nägu ning seda kajastatakse
sageli neutraalses või kergelt negatiivses võtmes. Seda seletavad mitmed omavahel
seotud tegurid, mis määravad Euroopa-teemaliste uudiste kajastamise meedias (kaasa
arvatud publiku, ajakirjanike ja ELi institutsioonide roll). Kuid meediaandmete uurimine
näitab, et mida sagedamini edastati ELi teemalisi uudiseid EList saadud toetuste
kontekstis, seda suurem oli oma riigi ELi liikmesust kasulikuks pidavate inimeste osakaal.
Selles uuringus soovitatakse, et ELi institutsioonid võtaksid rohkem arvesse poliitilist
teabevahetust ja uudiste kujundamist, olles samal ajal täiesti teadlikud, et meedia
tegutseb publikust juhinduva loogika alusel (osa ka täiendavate avalike teenuste
kohustustega) ning seega kajastab teemasid vaid juhul, kui need on uued, aktuaalsed
ja/või poleemikat tekitavad. Sellegipoolest tuleks kinni pidada ELi institutsioonide
neutraalsusest ja objektiivsusest.

Poliitikasfääri roll Euroopa asjadest teavitamisel
Poliitikud, poliitikateemalised arutelud ja poliitiline tegevuskava mängivad Euroopa
asjadest teavitamisel üliolulist rolli. Selles uuringus soovitatakse, et riiklik ja ELi poliitika
ning poliitikud toimiksid kooskõlastatumalt, et muuta ELi roll, mandaat ja toimimine
läbipaistvamaks. Üks olulisi punkte on see, et liikmesriikide poliitikud peaksid olema
paremini kursis ELi institutsioonide ja poliitikaga, ning peaksid siseriiklikes aruteludes ELi
õigesti kujutama. Lisaks on oluline, et ELi ei peetaks riiklikust poliitikast lahus olevaks ja
et seda ei kasutataks ebapopulaarsete poliitiliste otsuste tegemisel patuoinana. Samuti
peaksid nii parlamendiliikmed kui ka komisjoni volinikud osalema aktiivsemalt
riiklikul/piirkondlikul tasandil ning selgitama Euroopa poliitika ja otsuste lisaväärtust ja
seoseid siseriikliku kontekstiga. Lõpuks peaks EL oma sõnumite edastamiseks paremini
kasutama ära usaldusväärseid siseriiklikke jõudusid.


