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SANTRAUKA

Tyrimo bendrosios aplinkybės ir tikslas
Šio tyrimo tikslas – pateikti ES vaidmens, jai informuojant savo piliečius apie savo
politikos sritis ir Europos vertybes, analizę. Jame nustatyti komunikacijos politikos
privalumai ir trūkumai ir suformuluotos rekomendacijos, kaip geriau skleisti žinias apie
Europą savo piliečiams.

Tyrime daugiausia dėmesio skiriama trims sritims, kurių vaidmuo vykdant pirmiau minėtą
komunikacinę veiklą yra labai svarbus, konkrečiai: 1) ES institucijų vaidmeniui, 2)
žiniasklaidos vaidmeniui ir 3) politinės erdvės veikėjų vaidmeniui jiems skleidžiant žinias
apie Europą.

Bendrosios išvados
Šis įvairios ES institucijų komunikacinės veiklos vertinimas taip pat grindžiamas
ankstesniais įvertinimais ir ataskaitomis; jame atkartojami tam tikri juose pateikti faktai.
Įvairiuose tyrimuose pateiktos rekomendacijos buvo susijusios su geresniu
bendradarbiavimu, socialiniais veiksmais, orientavimu, nuomonės formavimu, dialogo su
piliečiais užmezgimu, veiksmais vietos lygmeniu ir daugeliu kitų sričių. Remiantis šiomis
rekomendacijomis buvo parengtos strategijos, paskirti didesni biudžetai, įdiegtos
paslaugos ir priemonės, tačiau Sąjunga ir toliau susidurdavo su komunikacijos
sunkumais.

Kaip ir ankstesni komunikacijos tyrimai, taip ir šis tyrimas dar kartą patvirtino, kad žinių
apie Europą skleidimas yra sudėtingas dalykas – jis priklauso nuo daugelio veiksnių. Nors
labai daug kas priklauso nuo Europos teisės aktų ir politikos krypčių rezultatyvumo
(išdavų), demokratinių procesų (indėlių) ir žiniasklaidos, valstybių narių ekonomikos
būklė ir susiklosčiusios kultūrinės bei istorinės aplinkybės taip pat yra labai svarbios – visi
šie veiksniai lemia piliečių lūkesčius ES atžvilgiu. Kai kuriose valstybėse narėse
komunikacija gali sustiprinti teigiamą požiūrį į ES, o kitose pozityvi komunikacija apie ES
gali duoti priešingų rezultatų, kadangi piliečiai gali atmesti proeuropietiškas idėjas.

Galiausiai nėra didžiausio siekio ar universalaus sprendimo, kaip į procesą įtraukti
Europos piliečius arba skatinti europinę tapatybę. Galimybės užtikrinti netiesiogiai
vykdomos Europos komunikacijos veiksmingumą yra labai ribotos. Pasiteisino ne
žodžiais, o veiksmais pagrįstos finansavimo programos, kurios skatina socialinę veiklą ir į
kurias įtrauktas kultūrinis Europos komponentas.

ES institucijų vaidmuo skleidžiant žinias apie Europą
Dėl to, kad ES suteikiama vis daugiau įgaliojimų, o ji pati nebėra vien tik ekonominė, bet
politinė Sąjunga, turinti tiesioginės įtakos vis didesnei Europos piliečių daliai,
komunikacijos vaidmuo stiprinant visuomenės paramą Europos projektui tapo dar
svarbesnis. Ypač nuo 2004 m. ES institucijos, pirmiausia Komisija, priėmė nemažai
strateginių dokumentų, kuriuose apibūdinti jų politikos siekiai, susiję su geresniu piliečių
informavimu, ES darbo skatinimu ir aktyvesniu piliečių įtraukimu kuriant glaudesnę
Europą. Pagrindinės raktinės šių dokumentų sąvokos: „dialogas su piliečiais“, „sąveika“,
„veiksmai vietos lygmeniu“, „aktyvus pilietiškumas“ ir „komunikacinė partnerystė“.
Bėgant metams ES įgyvendino labai daug įvairių pažangių komunikacinių priemonių ir
teikė paslaugų. Komunikacijos centriniu lygmeniu užtikrinimas – tai ES institucijų
pareiga, kurią jos atlieka pasitelkdamos atskirus generalinius direktoratus (GD) ir
teikdamos decentralizuotas paslaugas valstybėse narėse. Be Komisijos atstovybių ir
Europos Parlamento informacijos biurų darbo valstybės narės vykdo ir papildomą (dažnai
oficialią) komunikacinę veiklą (įskaitant Europos įtraukimą į nacionalines mokyklų
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mokymo programas). Be to, skleidžiant žinias apie Europą svarbus vaidmuo tenka ir
pilietinės visuomenės veikėjams.
Šiame tyrime rekomenduojama, kad komunikacijos strategijose turėtų būti dar kartą
pabrėžta dialogo su piliečiais užmezgimo, galių piliečiams suteikimo, Europos viešosios
erdvės plėtojimo ir komunikacinės partnerystės svarba. Naujoji strategija turėtų būti visų
ES veiksmų pagrindas. Joje turėtų būti apsvarstyti šie aspektai:

 tolesnis dialogo su piliečiais suvokimo apibrėžimas ir jo praktinio vykdymo
užtikrinimas, veiksmai vietos lygmeniu, galių piliečiams suteikimas ir viešosios
erdvės plėtojimas, paremtas aiškiai įvardyta veikla. Ką šios sąvokos reiškia ir kaip
jas būtų galima sukonkretinti?

 strateginio plano, kuriame būtų numatytas minimalus įvairių tikslinių grupių
diferenciacijos lygis, įtraukimas ypatingą dėmesį skiriant jaunimui,
nebalsuojantiems asmenims ir marginalizuotoms grupėms; vėlesnis komunikacijos
kanalų persvarstymas remiantis šia tikslinių grupių diferenciacija; taip pat su
skirtingomis tikslinėmis grupėmis (politikos formuotojais, verslo atstovais ir
piliečiais) susijusios informacijos įvairinimas;

 teikiamų komunikacinių paslaugų ir įdiegtų priemonių išlaidų veiksmingumo
įvertinimas (atsižvelgiant į informavimo veiklą);

 ES institucijų vidaus ir tarpusavio bendradarbiavimo informuojant apie Europą,
gerinimas tuo pat metu atsižvelgiant į jų įvairovę ir vaidmenis;

 diskusijų apie tai, kokios yra Europos vertybės, pradžia, jas nuolat integruojant į
būsimą komunikacinę veiklą;

 geresnis pasinaudojimas patikimais Europos bendradarbiavimo pridėtinės vertės
įrodymais, kaip antai įrodymais, surinktais atlikus tyrimus dėl Europos masto
veiksmų nebuvimo kainos arba bendros rinkos, reguliavimo ar finansavimo
programų poveikio vietos lygmeniu;

 komunikacijos turinio ir tono persvarstymas siekiant užtikrinti geresnius ryšius su
piliečiais; užtikrinimas, kad komunikacinių pranešimų pobūdis būtų ne toks
techninis ir oficialus, suteikiant galimybę suinteresuotiems skaitytojams
pasinaudoti bendro pobūdžio informacija; geresnis pranešimų pritaikymas prie
nacionalinių kontekstų ir geresnio paaiškinimo, kodėl yra tikėtina, jog tam tikra
politika pasiteisins konkrečioje valstybėje narėje, pateikimas;

 geresnis pareigūnų apmokymas, kaip skirtingoms tikslinėms grupėms (ne tik ES
piliečiams, bet ir žiniasklaidai) skleisti žinias apie ES politikos kryptis ir vertybes;

 didesnis Komisijos narių ir vyresniųjų vadovaujančiųjų darbuotojų įtraukimas į
žinių apie Europą skleidimo, lankymosi valstybėse narėse ir dalyvavimo
viešuosiuose renginiuose veiklą, užuot visą laiką būnant Briuselyje.

 Turėtų būti investuojama į mokyklų mokymo programas ir mokytojų mokymus
siekiant užtikrinti, kad jaunimas nuo pat mažų dienų įgytų žinių apie Europą. Šalys
turėtų keistis geros praktikos pavyzdžiais, o vykdant judumo veiksmus turėtų
dalyvauti daugiau mokytojų.

Be to, naujojoje strategijoje turėtų būti iš naujo apsvarstytos neišvengiamos tradicinių
informavimo strategijų ribos. Tyrime pateikiami aiškūs argumentai, kodėl reikia
investuoti į veiksmais pagrįstas programas (pavyzdžiui, programas „Europa piliečiams“,
„Erasmus+“, „Kūrybiška Europa“ ir kitas piliečių sąveiką tarpvalstybiniu lygmeniu
skatinančias programas), kurių poveikis užtikrinant aktyvesnį dalyvių įsitraukimą į veiklą
yra akivaizdus.



Žinių apie Europą skleidimas savo piliečiams: dabartinė padėtis ir perspektyvos
__________________________________________________________________________________________

5

Žiniasklaidos vaidmuo skleidžiant žinias apie Europą
Žiniasklaidos vaidmuo informuojant piliečius apie Europos reikalus yra svarbus. Kadangi
dar nėra sukurta visos Europos viešoji erdvė, o įvairių šalių nacionalinės žiniasklaidos
sistemos yra skirtingos, ES piliečių informavimo būdai taip pat yra labai skirtingi.
Moksliniai tyrimai rodo, kad ES naujienų nušvietimas žiniasklaidoje, kuriam yra būdingi
prioritetų pikai, yra ciklinio pobūdžio. Be to, žiniasklaidoje ES iš esmės yra laikoma
beveide, o naujienos dažniausiai nušviečiamos neutraliai arba šiek tiek neigiamai. Tai
paaiškina keli tarpusavyje susiję veiksniai, kurie lemia žiniasklaidos priemonėmis
pateikiamas naujienas apie Europą (įskaitant auditorijų, žurnalistų ir ES institucijų
vaidmenį). Tačiau su žiniasklaida susijusių duomenų tyrimai rodo, kad kuo dažniau
pateikiant ES naujienas pabrėžiami ES narystės privalumai, tuo daugiau yra žmonių,
manančių, kad jų šalių narystė ES yra naudinga. Šiame tyrime ES institucijoms
rekomenduojama daugiau atsižvelgti į tai, kaip yra rengiama politinė komunikacija ir
naujienos, tuo pat metu ir toliau visapusiškai suvokti, kad naujienų žiniasklaidos veikla
vykdoma remiantis auditorija pagrįsta logika (kai kurios žiniasklaidos priemonės turi ir
papildomas viešųjų paslaugų prievoles), todėl joje bus nušviečiami tik tie klausimai, kurie
yra nauji, svarbūs ir (arba) ginčytini. Vis dėlto turėtų būti paisoma neutralaus ir
objektyvaus ES institucijų pobūdžio.

Politinės erdvės veikėjų vaidmuo skleidžiant žinias apie Europą
Politikų, politinių debatų ir politinės darbotvarkės vaidmuo skleidžiant žinias apie Europą
yra nepaprastai svarbus. Šiame tyrime rekomenduojama nacionaliniams ir ES lygmens
politikams glaudžiau tarpusavyje dirbti siekiant padidinti ES vaidmens, jos įgaliojimų ir
darbo pobūdžio nušvietimo skaidrumą. Vienas labai svarbus dalykas yra tas, kad
nacionaliniai politikai turėtų būti geriau informuojami apie ES institucijas ir politiką, o
vykstant nacionaliniams debatams jie turėtų teisingai pateikti ES poziciją. Be to, svarbu,
kad ES nebūtų traktuojama kaip atskirta nuo nacionalinės politikos arba jai nebūtų
verčiama visa kaltė dėl nepopuliarių politinių sprendimų. Be to, ir Europos Parlamento, ir
Komisijos nariai turėtų būti aktyvesni nacionaliniu (regioniniu) lygmeniu ir paaiškinti,
kokia yra Europos politikos ir sprendimų pridėtinė vertė ir kokios yra jų sąsajos su
nacionaliniu kontekstu. Galiausiai ES, rengdama savo pranešimus, turėtų geriau
pasinaudoti patikimais nacionalinio lygmens veikėjais.


