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SAMENVATTING

Achtergrond en doel van de studie
Het doel van dit onderzoek is een analyse te geven van de rol die de EU speelt in het
overbrengen van haar beleid en de 'Europese waarden' op haar burgers. In het
onderzoek worden de sterke en zwakke punten van het communicatiebeleid vastgesteld
en worden aanbevelingen gedaan voor een betere methode voor het overbrengen van
'Europa' op haar burgers.

Het onderzoek omvat drie hoofdpijlers die een sleutelrol spelen in de bovengenoemde
communicatie-inspanningen. Dit zijn: (1) de rol van de instellingen van de EU, (2) de rol
van de media en (3) de rol van het politieke bestel in het overbrengen van Europa.

Algemene conclusies
Deze evaluatie van verschillende communicatie-inspanningen van de instellingen van de
EU bouwt verder op en grijpt terug naar eerdere evaluaties en verslagen. In verschillende
onderzoeken zijn aanbevelingen gedaan als: betere samenwerking, sociale actie,
targeting, vorm geven, de dialoog aangaan met de burger, gelokaliseerde communicatie
en nog vele andere. Op basis van deze aanbevelingen zijn strategieën ontwikkeld, hogere
budgetten toegewezen en diensten en instrumenten opgezet, maar communicatie bleek
nog steeds een uitdaging voor de EU.

Wat uit eerdere onderzoeken aangaande communicatie bleek, komt ook in dit onderzoek
naar voren: Europa overbrengen is een complexe zaak waarin een groot aantal factoren
een rol speelt. Veel hangt ook samen met de effectiviteit van Europese wetgeving en
Europees beleid (output), democratische processen (input) en de media, maar ook de
toestand van de economie en de cultureel-historische context van de lidstaten zijn zeer
belangrijk, aangezien al deze factoren samen de verwachtingen van de burger ten
aanzien van de EU bepalen. In sommige lidstaten kan communicatie een positieve
houding ten aanzien van de EU bevorderen, terwijl in andere lidstaten positieve
communicatie over de EU averechts kan werken, omdat burgers de pro-Europese
boodschappen kunnen verwerpen.

Uiteindelijk is er geen heilige graal of wondermiddel voor het betrekken van de Europese
burger of het aanmoedigen van de Europese identiteit. De effectiviteit van de Europese
communicatie is extreem beperkt. Wat effectvol is gebleken zijn
financieringsprogramma's ter stimulering van sociale actie, het verder gaan dan wat
woorden kunnen uitdrukken en het ingaan op de culturele component van Europa.

De rol van de instellingen van de EU in het overbrengen van
Europa
Ten gevolge van het toenemend aantal competenties van de EU, die van een louter
economische unie in een politieke unie aan het veranderen is en een steeds groter
wordend deel van de Europese burgers rechtstreeks beïnvloedt, is de rol van
communicatie met als doel het verkrijgen van publieke steun voor het Europese project
steeds belangrijker geworden. De instellingen van de EU en met name de Europese
Commissie hebben, vooral sinds 2004, een aantal strategische documenten aangenomen
waarin hun beleidsambities zijn beschreven aangaande het beter informeren van de
burgers en het onder de aandacht brengen van het werk van de EU, alsmede het steeds
meer betrekken van de burgers in het bouwen van een steeds hechter Europa.
Sleutelwoorden voor deze documenten waren: 'dialoog met de burgers', 'interactie',
'gelokaliseerde communicatie',  'actief burgerschap' en 'communiceren in partnerschap'.
In de loop der jaren heeft de EU een breed scala aan geavanceerde
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communicatiediensten en -instrumenten ingevoerd. De instellingen van de EU zijn
verantwoordelijk voor het communiceren op centraal niveau en doen dit via hun
individuele Directoraten-generaal (DG) en gedecentraliseerde diensten in de lidstaten.
Lidstaten zetten daarnaast nog andere, meestal formele communicatieactiviteiten op, als
aanvulling op het werk van vertegenwoordigingen van de Commissie en de
voorlichtingsbureaus van het Parlement (waaronder het opnemen van Europa in het
nationale schoolcurriculum). Daarnaast spelen actoren van het maatschappelijk
middenveld een belangrijke rol in het overbrengen van Europa.

In dit onderzoek wordt aanbevolen om communicatiestrategieën het belang van het
aangaan van de dialoog met de burgers, het mondig maken van de burger, het
ontwikkelen van een Europese publieke ruimte en het communiceren in partnerschap
opnieuw te laten benadrukken. De nieuwe strategie moet een hoeksteen zijn van alle
activiteiten van de EU en bij de uitwerking ervan moeten de volgende punten in
overweging worden genomen:

 Het ontwikkelen, verder operationaliseren en specificeren van de begrippen:
dialoog met de burgers, 'gelokaliseerd communiceren', burgers mondig maken en
publieke ruimte, alsmede het ondersteunen hiervan met duidelijke activiteiten.
Wat wordt bedoeld met deze termen en hoe kunnen zij concreter gemaakt
worden?

 Het maken van een strategisch plan dat maatregelen bevat voor een minimale
differentiatie van verschillende doelgroepen met bijzondere nadruk op de jeugd,
niet-stemmers en gemarginaliseerde groepen; vervolgens het overwegen van
nieuwe communicatiekanalen op grond van deze differentiatie van doelgroepen;
alsmede verschillende vormen van informatieverstrekking voor de verschillende
doelgroepen (beleidsmakers, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en
burgers).

 Het rendement evalueren van de bestaande communicatiediensten en -
instrumenten (en ook de mogelijkheid tot uitbreiding overwegen).

 De samenwerking binnen en tussen de instellingen van de EU verbeteren als het
gaat om het overbrengen van Europa, waarbij de diversiteit en de rollen van de
instellingen wordt gerespecteerd.

 Het opzetten van een discussie over de Europese waarden en deze consequent
integreren in toekomstige communicatieactiviteiten.

 Beter gebruik maken van overtuigend bewijs voor de toegevoegde waarde van
Europese samenwerking, zoals het bewijs dat is vergaard in onderzoeken naar de
'kosten van het niet-bestaan van Europa' of de lokale invloed op de
gemeenschappelijke markt, regulering en financieringsprogramma's.

 Nadenken over het aanpassen van de inhoud en toon van berichten, opdat deze
de burgers beter aanspreken; de gecommuniceerde berichten minder technisch en
formeel maken en achtergrondinformatie beschikbaar houden voor de
geïnteresseerde lezer; overwogen kan worden om de berichten aan te passen aan
de nationale context en betere uitleg te geven over de vraag waarom bepaald
beleid in een bepaalde lidstaat meer kans van slagen heeft.

 Ambtenaren beter opleiden in het overbrengen van het beleid en de waarden van
de EU aan verschillende doelgroepen (EU-burgers, maar ook de media).

 Leden van de Commissie en het hogere management uit de ivoren toren van
Brussel halen en meer betrekken bij het overbrengen van Europa, het bezoeken
van de lidstaten en het bijwonen van publieke evenementen.

 Om jongeren op vroege leeftijd vertrouwd te maken met Europa moet worden
geïnvesteerd in het schoolcurriculum en de opleiding van leraren. Goede praktijk
moet worden uitgewisseld tussen landen en meerdere leraren moeten deelnemen
aan activiteiten ter bevordering van de mobiliteit.
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Aanvullend moet een nieuwe strategie worden overwogen ter vervanging van de
traditionele informatiestrategieën met hun onoverkomelijke beperkingen. Het onderzoek
bevat duidelijke argumenten voor het investeren in actiegerichte programma's met
duidelijke resultaten, zoals het meer betrokken raken van de deelnemers (bijvoorbeeld
het programma Europa voor de burger, Erasmus +, Creatief Europa en andere
programma's die interactie tussen burgers uit verschillende landen bevorderen).

Rol van de media in het overbrengen van Europa.
De media spelen een belangrijke rol in het informeren van de burgers over Europese
zaken. Aangezien er nog geen pan-Europese ruimte bestaat en de structuur van de
nationale media per land verschilt, is de manier waarop EU-burgers aan informatie
komen heel verschillend. Onderzoek wijst uit dat verslaggeving van nieuws uit de EU
cyclisch van aard is en 'prioriteitspunten' bevat. Bovendien heeft de EU geen duidelijk
eigen gezicht in het nieuws en zijn verslagen vaak neutraal of licht negatief van toon. Dit
wordt verklaard door meerdere samenhangende factoren die het nieuws over Europa
bepalen (waaronder de rol van het publiek, journalisten en instellingen van de EU).
Onderzoek naar mediagegevens heeft echter uitgewezen dat er een positieve correlatie
bestaat tussen het aantal mensen dat meent dat hun land profijt heeft van het
lidmaatschap van de EU en de frequentie waarmee de voordelen van het EU-
lidmaatschap zijn opgenomen in het nieuws over de EU. In dit onderzoek wordt
aanbevolen om de instellingen van de EU meer rekening te laten houden met politieke
communicatie en nieuwsframing, waarbij goed in het oog moet worden gehouden dat
nieuwsmedia zich laten leiden door de vraag van het publiek (en dat sommige
nieuwsmedia bovendien overheidstaken hebben) en zij daarom alleen berichten over
zaken die nieuw, relevant en/of omstreden zijn. Het neutrale en objectieve karakter van
de instellingen van de EU dient evenwel te worden gerespecteerd.

Rol van het politieke domein bij het overbrengen van Europa
In het overbrengen van Europa spelen politici, beleidsdebatten en de politieke agenda
een essentiële rol. In dit onderzoek wordt aanbevolen om de politiek en politici op het
nationale en EU-niveau nauwer te laten samenwerken om de rol, het mandaat en de
wijze van functioneren van de EU transparanter te maken. Een van de belangrijkste
punten is dat nationale politici beter op de hoogte moeten zijn van de instellingen en het
beleid van de EU en een correcter beeld moeten geven van de EU in nationale debatten.
Daarnaast is het belangrijk dat de EU niet wordt gezien als een instituut dat los staat van
het nationale beleid of dat kan worden gebruikt als zondebok bij impopulaire
beleidsbeslissingen. Voorts moeten de leden van het Parlement en van de Commissie
actiever aanwezig zijn op het nationale/regionale niveau en de toegevoegde waarde van
het Europese beleid, Europese besluiten en de connectie met de nationale context
uitleggen. Tot slot moet de EU beter gebruik maken van de vertrouwde actoren op
nationaal niveau voor het overbrengen van haar boodschappen.


