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SOMMARJU EŻEKUTTIV

L-isfond u l-għan tal-istudju
L-għan ta' dan l-istudju hu li joffri analiżi tar-rwol tal-UE fil-komunikazzjoni kemm tal-
politiki tagħha, kif ukoll tal-'valuri Ewropej' liċ-ċittadini tagħha. Il-vantaġġi u l-iżvantaġġi
ta' politiki ta' komunikazzjoni huma identifikati, u r-rakkomandazzjonijiet huma mfassla
għat-titjib tal-komunikazzjoni tal-'Ewropa' liċ-ċittadini tagħha.

L-istudju jiffoka fuq tliet oqsma li għandhom rwol ewlieni fl-isforzi ta’ komunikazzjoni
msemmija hawn fuq, jiġifieri: (1) ir-rwol tal-istituzzjonijiet tal-UE, (2) ir-rwol tal-midja, u
(3) r-rwol tal-isfera politika fil-komunikazzjoni tal-Ewropa.

Konklużjonijiet ġenerali

Din l-evalwazzjoni ta' diversi sforzi ta' komunikazzjoni mill-istituzzjonijiet tal-UE tkompli
tibni fuq u tirrifletti evalwazzjonijiet u rapporti passati. Fi studji differenti, ir-
rakkomandazzjonijiet inkludew kooperazzjoni, azzjoni soċjali, immirar, tfassil, tiftix aħjar
għal djalogu taċ-ċittadini, 'going local' Abbażi ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet, ġew
żviluppati strateġiji, baġits ogħla ġew allokati, u servizzi u strumenti ġew stabbiliti, iżda l -
Unjoni kompliet tiffaċċa sfidi tal-komunikazzjoni.

Bħal fil-każ ta' studji preċedenti dwar il-komunikazzjoni, dan l-istudju għal darb'oħra juri
li l-komunikazzjoni tal-Ewropa hija kwistjoni kumplessa li fiha għandhom rwol għadd kbir
ta’ fatturi. Ħafna jiddependi wkoll fuq il-prestazzjoni tal-leġiżlazzjoni u politiki Ewropej
(output), proċessi demokratiċi (input), u l-midja, iżda huma wkoll kruċjali l-qagħda tal-
ekonomija u l-kuntest kulturali-storiku tal-Istati Membri (SM), peress li dawn l-elementi
kollha jingħaqdu flimkien biex jistabbilixxu l-aspettattivi taċ-ċittadini fil-konfront tal-UE.
F’xi SM l-komunikazzjoni tista' ssaħħaħ attitudnijiet pożittivi lejn l-UE, filwaqt li f’oħrajn
komunikazzjoni pożittiva dwar l-UE tista' tkun kontroproduttiva, peress li ċ-ċittadini
jistgħu jirrifjutaw messaġġi favur l -Ewropa.

Fl-aħħar nett, m’hemm l-ebda Sangral jew rimedju assolut li jista' jinvolvi liċ-ċittadini
Ewropej jew jinkoraġġixxi l-identità Ewropea. Hemm limitu estrem għall-effettività tal-
komunikazzjoni medjata Ewropea. Dak li wera li jaħdem huwa l-iffinanzjar ta' programmi
li jħeġġu l -azzjoni soċjali, li wieħed imur lil hinn mill-isfera verbali, u l-indirizzar tal-
komponenti kulturali tal-Ewropa.

Ir-rwol tal-istituzzjonijiet tal-UE fil-komunikazzjoni tal-Ewropa
B'konsegwenza għat-tkabbir tal-kompetenzi tal-UE, li nbidlet minn waħda purament
ekonomika għal Unjoni politika u li taffettwa direttament proporzjon dejjem jiżdied ta’
ċittadini Ewropej, ir-rwol tal-komunikazzjoni biex jissaħħaħ l-appoġġ tal-pubbliku għall-
proġett Ewropew sar aktar importanti. Speċjalment mill-2004, l-istituzzjonijiet tal-UE, u
prinċipalment il-Kummissjoni, adottaw għadd ta' dokumenti strateġiċi li jiddeskrivu l-
ambizzjonijiet ta' politika tagħhom biex jinfurmaw aħjar liċ-ċittadini u jippromwovu l-
ħidma tal-UE kif ukoll biex jinvolvu dejjem aktar liċ-ċittadini fil-bini ta' Ewropa dejjem
eqreb. Termini ewlenin li jiggwidaw dawn id-dokumenti kienu: 'djalogu maċ-ċittadini',
'interazzjoni', 'going local', 'ċittadinanza attiva', u 'nikkomunikaw fi sħubija'. Matul is -
snin, l-UE implimentat firxa wiesgħa ta' servizzi u strumenti sofistikati għall-
komunikazzjoni. Il-Kommunikazzjoni fuq livell ċentrali hija r-responsabbiltà tal-
istituzzjonijiet tal-UE permezz tad-Direttorati Ġenerali (DĠ) individwali tagħhom, u tas-
servizzi deċentralizzati fl -Istati Membri. L-Istati Membri jintroduċu aktar — spiss formali
— attivitajiet ta' komunikazzjoni, minbarra dak li diġà ġie magħmul minn rappreżentanti
tal-Kummissjoni u l-uffiċċji tal-informazzjoni tal-PE (inkluż li l-Ewropa tiġi integrata fil-



Dipartiment Tematiku B: Politiki Strutturali u ta’ Koeżjoni
__________________________________________________________________________________________

4

kurrikuli nazzjonali tal-iskejjel). Barra minn hekk, il-parteċipanti tas-soċjetà ċivili
għandhom rwol kruċjali fil-komunikazzjoni tal-Ewropa.
Dan l-istudju jirrakkomanda li l-istrateġiji ta’ komunikazzjoni għandhom jerġgħu jisħqu
fuq l-importanza li jinfetaħ djalogu maċ-ċittadini, li tingħata setgħa liċ-ċittadini, li tiġi
żviluppata sfera pubblika Ewropea u li nikkomunikaw fi sħubija. L-istrateġija l-ġdida
għandha tkun bażi importanti fl-operazzjonijiet tal-UE kollha u għandha tieħu
inkunsiderazzjoni l-punti li ġejjin:

 Aktar operazzjonalizzazzjoni u speċifikazzjoni tal-għarfien tad-djalogu maċ-
ċittadini, “going local”, l-għoti ta' setgħa liċ-ċittadini u l-iżvilupp ta’ sfera pubblika,
sostnuti b'attivitajiet ċari. X’inhu mifhum b'dawn it-termini u kif jistgħu jsiru iktar
konkreti?

 Inklużjoni ta' pjan strateġiku li jipprevedi għal livell minimu ta’ differenzjazzjoni ta’
gruppi mira varji, tqegħid ta' enfasi speċifika fuq iż-żgħażagħ, fuq dawk li ma
vvutawx u fuq il-gruppi emarġinati; sussegwentement, kunsiderzzjoni mill-ġdid
tal-kanali ta’ komunikazzjoni bbażati fuq din id-differenzjazzjoni tal-gruppi mira;
kif ukoll, diversifikazzjoni tal-informazzjoni għal gruppi mira differenti (dawk li
jfasslu l-politika, rappreżentanti ta’ negozji u ċittadini).

 Evalwazzjoni tal-kosteffettività tas-servizzi ta’ komunikazzjoni u tal-istrumenti li
qegħdin fis-seħħ (filwaqt li wieħed għandu jżomm f’moħħu kemm qed jintlaħqu
nies).

 Titjib tal-kooperazzjoni bejn u fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-UE fil-komunikazzjoni
tal-Ewropa, filwaqt li jkunu rrispettati d-diversità u r-rwoli tal-istituzzjonijiet.

 Tnedija ta' diskussjoni dwar x'inhuma l-valuri Ewropej u l-integrazzjoni tagħhom
b’mod konsistenti f’attivitajiet ta’ komunikazzjoni futuri.

 Użu aħjar ta' evidenza soda li turi l-valur miżjud tal-kooperazzjoni Ewropea, bħal
pereżempju l-evidenza miġbura fl-istudji dwar l-“ispiża tan-Non-Ewropa” jew dwar
l-impatt lokali tal-programmi tas-suq komuni, ta' regolamentazzjoni jew ta’
finanzjament.

 Kunsiderazzjoni mill-ġdid tal-kontenut u tat-ton tal-komunikazzjoni sabiex
tinħoloq rabta aħjar maċ-ċittadini; tfassil ta' messaġġi ta' komunikazzjoni anqas
tekniċi u formali, filwaqt li tinżamm disponibbli l-informazzjoni ta' sfond għall-
qarrej interessat; l-adattament aħjar tal-messaġġi għall-kuntesti nazzjonali u l-
għoti ta' spjegazzjoni aħjar dwar ir-raġunijiet għaliex ċerti politiki huma aktar
probabbli li jaħdmu fi SM partikolari, għandhom jiġu kkunsidrati.

 Taħriġ aħjar tal-uffiċjali dwar kif jiġu kkomunikati l-politiki u l-valuri tal-UE għal
gruppi mira differenti (ċittadini tal-UE, iżda wkoll il-midja).

 Involviment aħjar tal-persunal tal-Kummmissarji u tal-maniġment superjuri
f’termini ta' nikkomunikaw l-Ewropa, li jżuru Stat Membru u li jattendu
avvenimenti pubbliċi, minflok joqgħodu fl-għeluq ta' Brussell.

 L-investiment għandu jsir fil-kurrikuli tal-iskejjel u fit-taħriġ tal-għalliema biex
ikun żgurat li ż-żgħażagħ isiru familjari mal-Ewropa minn età bikrija. Prattiki tajbin
fost il-pajjiżi għandhom jiġu kondiviżi u aktar għalliema għandhom jieħdu sehem
f’azzjonijiet ta' mobbiltà.

Barra minn hekk, il-limiti insormontabbli tal-istrateġiji ta’ informazzjoni tradizzjonali,
hemm bżonn li jiġu kkunsidrati mill-ġdid fi strateġija ġdida. L-istudju jipprovdi argumenti
ċari għall-investiment fi programmi bbażati fuq l-azzjoni li għandhom effetti ċari f’termini
ta’ parteċipanti li jsiru aktar involuti (bħalma hu l -Programm l-Ewropa għaċ-Ċittadini,
Erasmus +, Ewropa Kreattiva u programmi oħra li jistimulaw l-interazzjoni bejn iċ-
ċittadini minn naħa għall-oħra tal-fruntieri).



Nikkomunikaw l-Ewropa liċ-Ċittadini tagħha: Is-Sitwazzjoni Attwali u l-Prospetti
__________________________________________________________________________________________

5

Ir-rwol tal-midja fil-komunikazzjoni tal-Ewropa
Il-midja għandha rwol importanti li tinforma liċ-ċittadini dwar l-affarijiet Ewropej. Billi ma
teżistix sfera pubblika pan-Ewropea u s-sistemi nazzjonali tal-midja jvarjaw minn pajjiż
għal ieħor, il-mod kif iċ-ċittadini Ewropej jiġu infurmati wkoll ivarja ħafna. Ir-riċerka turi li
l-kopertura tal-aħbarijiet tal-UE hija ċiklika fin-natura tagħha, b''perjodi ta' prijorità
għolja'. Barra minn hekk, fl-aħbarijiet l-UE fil biċċa l-kbira hija meqjusa impersonali,
b'kopertura ta' sikwit ippreżentata f’termini newtrali jew kemmxejn negattivi. Dan huwa
spjegat minn bosta fatturi interrelatati li jiddeterminaw l-aħbarijiet tal-midja dwar l-
Ewropa (inkluż ir-rwol tal-udjenzi, ġurnalisti, u l-istituzzjonijiet tal-UE). Ir-riċerka dwar
id-data tal-midja, madankollu, turi li aktar ma l-aħbarijiet tal-UE ġew inkwadrati f’termini
ta’ benefiċċji tas-sħubija fl-UE, akbar kien il-proporzjon ta' persuni li pperċepew is-
sħubija fl-UE ta’ pajjiżhom bħala benefiċċju. Dan l-istudju jirrakkomanda li l-
istituzzjonijiet tal-UE jikkunsidraw aktar l-komunikazzjoni politika u l-inkwadraturi tal-
aħbarijiet, waqt li jibqgħu kompletament konxji li l -midja tal-aħbarijiet topera abbażi ta'
loġika mmexxija mill-udjenza (xi wħud b’obbligi addizzjonali ta’ 'servizz pubbliku') u li
għalhekk tkopri biss dawk il-kwistjonijiet li jkunu ġodda, rilevanti u/jew kontradittorji.
Madankollu, il-karattru newtrali u oġġettiv tal-istituzzjonijiet tal-UE għandu jiġi rispettat.

Ir-rwol tal-isfera politika fil-komunikazzjoni tal-Ewropa
Il-politiċi, id-dibattiti politiċi u l-aġenda politika għandhom rwol vitali fil-komunikazzjoni
tal-Ewropa. Dan l-istudju jirrakkomanda li l-politika u l-politiċi nazzjonali u fuq livell tal-
UE joperaw f’allinjament aktar mill-qrib sabiex tiżdied it-trasparenza tar-rwol tal-UE, il-
mandat tagħha u kif taħdem l-UE. Wieħed mill-aspetti kruċjali huwa li l-politiċi nazzjonali
għandhom ikunu infurmati aħjar fir-rigward tal-istituzzjonijiet u l-politiki tal-UE, u
għandhom b’mod korrett jinkwadraw l-UE fid-dibattiti nazzjonali. Barra minn hekk, huwa
importanti li l-UE ma titqiesx bħala iżolata mill-politika nazzjonali jew użata bħala l-ħtija
għal deċiżjonijiet ta' politika mhux popolari. Barra minn hekk, kemm l-MPE kif ukoll il-
Kummissarji għandhom ikunu aktar preżenti b’mod attiv fuq livelli nazzjonali/reġjonali, u
jispjegaw il-valur miżjud tal-politiki u tad-deċiżjonijiet Ewropej u r-rabtiet mal-kuntest
nazzjonali. Fl-aħħar nett, l -UE għandha tagħmel użu aħjar tal-parteċipanti ta' fiduċja fuq
livell nazzjonali biex twassal il-messaġġi tagħha.


