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ÖSSZEFOGLALÁS

A tanulmány háttere és célja
A tanulmány célja, hogy megvizsgálja, milyen szerepet tölt be az EU politikái és az
„európai értékek” polgárai felé történő kommunikálásában. A tanulmány megállapítja a
kommunikációs politika erősségeit és gyengeségeit, és ajánlásokat fogalmaz meg arra
vonatkozóan, hogyan javítható „Európa” kommunikálása polgárai felé.

Három területre összpontosít, amelyek kulcsszerepet játszanak a fent említett
kommunikációs erőfeszítések tekintetében, ezek pedig: (1) az uniós intézmények
szerepe, (2) a média szerepe és (3) a politikai szféra szerepe az Európáról szóló
kommunikációban.

Általános következtetések
Az uniós intézmények különböző kommunikációs erőfeszítéseinek e vizsgálata továbbra is
a korábbi értékelésekre és jelentésekre épít és azokat tükrözi. A különböző tanulmányok,
ajánlások kitértek a jobb együttműködésre, a társadalmi fellépésre, a polgárokkal
folytatott párbeszéd célba vételére, kialakítására és lehetőségének keresésére, a helyi
szintű tevékenységekre és sok egyébre. Ezen ajánlások alapján stratégiák készültek,
nagyobb költségvetéseket különítettek el, szolgáltatásokat és eszközöket vezettek be, de
az Unió továbbra is kommunikációs kihívásokkal szembesült.

A korábban készült kommunikációs tanulmányokhoz hasonlóan e tanulmány is rámutat
arra, hogy az Európáról szóló kommunikáció olyan összetett kérdés, amelyben számos
tényező szerepet játszik. Sok függ az európai jogalkotás és a szakpolitikák
teljesítményétől (output), a demokratikus folyamatoktól (input) és a médiától, de döntő
fontosságú a gazdaság helyzete, valamint a tagállamok kulturális-történelmi kontextusa
is, mivel e tényezők együttes hatása határozza meg a polgárok EU-val szembeni
elvárásait. Vannak olyan tagállamok, amelyekben a kommunikáció megalapozza az EU-
hoz való pozitív hozzáállást, míg más tagállamokban az EU-ról szóló kommunikáció
kontraproduktív lehet, mert a polgárok esetleg elutasítják az Európa-párti üzeneteket.

Végül pedig nem áll rendelkezésre se varázseszköz, se csodaszer az európai polgárok
elköteleződésének kialakítására vagy az európai identitás erősítésére. Erősen behatárolt
a közvetített európai kommunikáció eredményessége. Azok a finanszírozási programok
bizonyultak működőképesnek, amelyek – túllépve a verbális szférán – a társadalmi
fellépést ösztönzik, és Európa kulturális aspektusát veszik célba.

Az uniós intézmények szerepe az Európáról szóló
kommunikációban
Az uniós hatáskörök bővülésének következtében, amikor is az EU egy pusztán gazdasági
unióból politikai unióvá válik, és ezzel egyre több európai polgárra gyakorol közvetlen
hatást, megerősödött a kommunikáció szerepe abban, hogy elősegítse, hogy a
közvélemény támogassa az európai projektet. Különösen 2004 óta az uniós intézmények,
elsősorban a Bizottság számos olyan stratégiai dokumentumot kiigazított, amelyek a
polgárok jobb tájékoztatása tekintetében ismertetik politikai ambícióikat, népszerűsítik az
EU munkáját, valamint fokozatosan bevonják a polgárokat az egyre összetartóbb Európa
építésébe.  E dokumentumok az alábbi kulcsszavakat tartalmazzák: „polgárokkal
folytatott párbeszéd”, „interakció”, „helyi szintű tevékenységek”, „tevékeny polgárság”,
„partnerségben megvalósuló kommunikáció”. Az elmúlt években az EU a kifinomult
kommunikációs szolgáltatások és eszközök széles tárházát valósította meg. A központi
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szintű kommunikáció az uniós intézmények feladata, amelyet saját főigazgatóságaik
(DG-k) végeznek, a tagállamokban pedig decentralizált kommunikáció zajlik. A
tagállamok további – gyakran formális – kommunikációs tevékenységeket folytatnak
(ideértve Európa beillesztését a nemzeti tantervekbe) túl azon, amit a Bizottság
képviseletei és az EP tájékoztatási irodái tesznek. Emellett a civil társadalmi szereplők
tevékenysége is fontos az Európáról szóló kommunikációban.

E tanulmány ajánlása szerint a kommunikációs stratégiáknak újra hangsúlyozniuk kell a
polgárokkal folytatott párbeszéd újraindításának, a polgárok helyzetbe hozásának, az
európai közéleti szféra létrehozásának és a partnerségben megvalósuló
kommunikációnak a fontosságát. Az új stratégiának az uniós műveletek alapvető
elemévé kell válnia, és az alábbi pontokat kell figyelembe vennie:

 A polgárokkal folytatott párbeszéd, a helyi szintű tevékenységek, a polgárok
helyzetbe hozása, az európai közéleti szféra létrehozása értelmezésének
működőképessé tétele és pontosítása, egyértelmű tevékenységekkel
alátámasztva. Mit jelentenek e fogalmak és hogyan tehetők konkrétabbá?

 Olyan stratégiai terv bevonása, amely – külön hangsúlyt fektetve a fiatalokra, a
szavazástól távol maradókra és a marginalizált csoportokra – lehetőséget teremt a
különböző célcsoportok közötti minimális különbségtételre; ezt követően e
célcsoportok szerinti különbségtétel alapján a kommunikációs csatornák
újragondolása; emellett az információ diverzifikálása a különböző célcsoportoknak
(döntéshozók, az üzleti élet képviselői és polgárok) megfelelően.

 Az alkalmazott kommunikációs szolgáltatások és eszközök
költséghatékonyságának értékelése (tekintetbe véve a hatókörüket).

 Az uniós intézmények közötti és az intézményeken belüli együttműködés javítása
az Európáról szóló kommunikáció terén, tiszteletben tartva az intézmények
sokféleségét és szerepét.

 Vita indítása az európai értékekről, és következetes beépítésük a jövőbeli
kommunikációs tevékenységekbe.

 Az európai együttműködés hozzáadott értéke egyértelmű bizonyítékainak –
például az európai egység hiányának árát vagy a közös piac, a közös szabályozás
vagy a finanszírozási programok helyi hatását mutató bizonyítékok – jobb
kihasználása.

 A kommunikáció tartalmának és hangnemének újragondolása a polgárokkal való
jobb kapcsolat kialakítása érdekében; a kommunikációs üzenetek technikai és
formális jellegének csökkentése, a háttér-információk hozzáférhetővé tétele az
érdeklődő olvasók számára; meg kell fontolni az üzenetek megfelelőbb
hozzáigazítását a nemzeti kontextusokhoz, valamint annak jobb megvilágítását,
hogy miért valószínű az, hogy bizonyos szakpolitikák egy adott tagállamban
működnek.

 Megfelelőbb képzések a tisztviselők számára arról, hogyan kommunikáljanak a
szakpolitikákról és az uniós értékekről a különböző célcsoportok (uniós polgárok,
de a média is) felé.

 A biztosok és a felső vezetés fokozott bevonása az Európáról szóló
kommunikációba, a tagállami látogatásokba, nyilvános rendezvényeken való
részvételbe ahelyett, hogy a brüsszeli „burokban” maradnának.

 Be kell fektetni az iskolai tantervekbe és a tanárképzésbe annak biztosítása
érdekében, hogy a fiatalok gyerekkorukban megismerjék Európát. Meg kell
osztani a bevált gyakorlatokat az országok között, és több tanárnak kell részt
vennie mobilitási tevékenységekben.
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Emellett az új stratégiában újra kell gondolni a hagyományos tájékoztatási stratégiák
leküzdhetetlen korlátait. A tanulmány egyértelmű érveket sorakoztat fel az olyan
tevékenységalapú programokba való befektetések mellett, amelyek egyértelmű hatással
vannak a résztvevők elkötelezettségének erősítésére (ilyen például az Európa a
polgárokért, az Erasmus +, a Kreatív Európa és más, a polgárok közötti határokon
átnyúló interakciót ösztönző programok).

A média szerepe az Európáról szóló kommunikációban
A média fontos szerepet játszik a polgárok európai uniós ügyekről történő
tájékoztatásában. Mivel még nem alakult ki a páneurópai közéleti szféra, a nemzeti
médiumok pedig országonként eltérnek, nagy mértékben különbözik az uniós polgárok
tájékoztatásának módja. A kutatások azt mutatják, hogy az uniós hírek közvetítését
„prioritási csúcsok" és ciklikusság jellemzi. Ezenkívül az EU nagyrészt arctalanul jelenik
meg a hírekben, a tájékoztatás gyakran semleges vagy enyhén negatív hangnemű. Ezt
több egymással összefüggő, az Európáról szóló médiahíreket meghatározó tényező
(köztük a közönség, az újságírók és az uniós intézmények szerepe) magyarázza. A
médiára vonatkozó adatok kutatása azonban arra utal, hogy minél gyakrabban szólnak
az uniós hírek az uniós tagság előnyeiről, annál nagyobb azok aránya, akik előnyösnek
látják országuk uniós tagságát. E tanulmány ajánlása szerint az uniós intézményeknek
nagyobb figyelmet kell szentelniük a politikai kommunikációnak és a hírek
szerkesztésének, egyúttal teljes mértékben tudomásul kell venniük, hogy a hírközléssel
foglalkozó média működése logikájának alapját a közönség határozza meg (és néhány
„közszolgálati” kötelezettség), és ezért csak az új, releváns és/vagy vitatott ügyekről
nyújt tájékoztatást. Ugyanakkor tiszteletben kell tartani az uniós intézmények semleges
és objektív jellegét.

A politikai szféra szerepe az Európáról szóló kommunikációban
A politikusok, a szakpolitikai viták és a politikai napirend fontos szerepet játszik az
Európáról szóló kommunikációban. A tanulmány azt javasolja, hogy a nemzeti és az
uniós szintű politika és politikusok működése összehangoltabb legyen annak érdekében,
hogy nőjön az EU szerepének, mandátumának és munkamódszerének átláthatósága.
Döntő fontosságú például, hogy a nemzeti politikusok uniós intézményekkel és
szakpolitikákkal kapcsolatos tájékozottsága jobb legyen, és az EU-ról helytálló véleményt
fogalmazzanak meg a nemzeti vitákban. Az is fontos, hogy az EU-t ne lássák a nemzeti
politikától elszigetelt szereplőnek, vagy ne használják fel bűnbakként a népszerűtlen
politikai döntések meghozatalakor. Továbbá mind az európai parlamenti képviselőknek,
mind a biztosoknak tevékenyebben kell jelen lenniük nemzeti/regionális szinten,
világossá téve az európai politikák és döntések hozzáadott értékét és kapcsolódásukat a
nemzeti kontextushoz. Végül az EU-nak üzenetei eljuttatásához jobban ki kell használnia
a megbízható nemzeti szintű szereplőket.


