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SINTEZĂ

Contextul și obiectivul studiului
Obiectivul acestui studiu este de a analiza rolul UE în informarea cetățenilor cu privire la
politicile sale și la „valorile europene”. Sunt identificate punctele forte și cele slabe ale
politicilor de comunicare și sunt formulate recomandări privind îmbunătățirea procesului
de informare a cetățenilor privind „Europa”.

Studiul se axează pe trei domenii, care joacă un rol important în eforturile de comunicare
menționate anterior, și anume: (1) rolul instituțiilor UE, (2) rolul mijloacelor de
comunicare și (3) rolul sferei politice în procesul de informare privind Europa.

Concluzii generale
Această evaluare a diverselor eforturi în materie de comunicare ale instituțiilor UE are la
bază evaluările și rapoartele anterioare și face trimiteri la acestea. Printre recomandările
diferitelor studii s-au numărat: o cooperare mai bună, măsuri sociale, stabilirea unor
obiective și încadrări clare, stimularea dialogului cu cetățenii, acțiuni la nivel local și
multe altele. Pe baza acestor recomandări, au fost elaborate strategii, au fost alocate
bugete mai mari, au fost create servicii și instrumente, însă Uniunea continuă să se
confrunte cu probleme de comunicare.

La fel ca în cazul studiilor anterioare privind comunicarea, acest studiu evidențiază, din
nou, faptul că procesul de informare privind Europa este o chestiune complexă care
presupune interacțiunea unui număr mare de factori. De asemenea, multe aspecte
depind și de eficacitatea legislației și a politicilor europene (rezultate), a proceselor
democratice (punctul de pornire), a mijloacelor de comunicare, însă situația economiei și
contextul cultural și istoric al statelor membre (SM) joacă, de asemenea, un rol deosebit
de important , deoarece toți acești factori se îmbină și determină așteptările cetățenilor în
ceea ce privește UE. În unele state membre, comunicarea poate să consolideze atitudinile
pozitive față de UE, în timp ce în alte state membre comunicarea pozitivă cu privire la UE
poate avea efecte negative, deoarece cetățenii ar putea să  respingă mesajele pro-
europene.

În cele din urmă, nu există o soluție miraculoasă sau universală pentru a trezi interesul
cetățenilor europeni sau pentru a promova identitatea europeană. Există o limită maximă
pentru eficacitatea comunicării europene mediate. S-au dovedit însă a fi eficiente
programele de finanțare pentru stimularea măsurilor sociale, deoarece acestea trec
dincolo de sfera verbală, abordând latura culturală a Europei.

Rolul instituțiilor europene în ceea ce privește procesul de
informare privind Europa
Întrucât UE deține din ce în ce mai multe competențe, devenind treptat nu doar o uniune
economică, ci și una politică, cu un impact direct asupra unui număr tot mai ridicat de
cetățeni europeni, rolul comunicării în consolidarea spr ijinului publicului pentru proiectul
european a devenit mai importantă. Mai ales din 2004, instituțiile UE, în special Comisia,
au adaptat o serie de documente strategice în care sunt prezentate obiectivele politicilor
lor pentru a-i informa pe cetățeni mai bine și pentru a promova activitatea UE și, de
asemenea, pentru a-i implica pe cetățeni tot mai mult în construirea unei Europe tot mai
unite. Cuvintele-cheie prezente în aceste documente au fost: „dialog cu cetățenii”,
„interacțiune”, „acțiuni la nivel local”, „cetățenie activă” și „comunicarea bazată pe o
relație de parteneriat”. În decursul anilor, UE a utilizat o gamă largă de servicii și
instrumente de comunicare complexe. Comunicarea la nivel central este responsabilitatea
instituțiilor UE, fiind asumată de fiecare direcție generală (DG-uri) și de serviciile
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descentralizate ale statelor membre. Pe lângă acțiunile întreprinse de reprezentanțele
Comisiei și de birourile de informare ale PE (cum ar fi includerea unei materii cu privire la
Europa în programa școlară), statele membre organizează activități de comunicare
suplimentare, adesea formale. Mai mult, actorii societății civile joacă un rol important în
procesul de informare privind Europa.

Acest studiu recomandă ca strategiile de comunicare să sublinieze din nou importanța de
a iniția un dialog cu cetățenii, de a oferi mai multă putere cetățenilor, de a crea o sferă
publică europeană și de a comunica pe baza unei relații de parteneriat. Noua strategie ar
trebui să reprezinte un element fundamental pentru toate activitățile UE și ar trebui să
țină seama de următoarele aspecte:

 asigurarea unor măsuri mai concrete și  a clarității în contextul dialogului cu
cetățenii, „activitățile la nivel local”, puterea cetățenilor de a lua decizii și crearea
unei sfere publice, susținute de activități concrete. Ce se înțelege prin acești
termeni și cum pot deveni mai specifici?

 elaborarea unui plan strategic care să asigure un nivel minim de diferențiere a
grupurilor țintă, cu accent special pe tineri, persoanele care nu se prezintă la vot
și grupurile marginalizate; ulterior, canalele de comunicare ar trebui regândite pe
baza diferențierii grupurilor țintă în cauză; de asemenea, informațiile ar trebui
diversificate în funcție de diferitele grupuri-țintă (factori de decizie, reprezentanți
ai mediului de afaceri și cetățeni);

 evaluarea rentabilității serviciilor de comunicare și a instrumentelor utilizate
(luând în considerare raza lor de acțiune);

 îmbunătățirea cooperării între instituțiile UE și în cadrul lor în ceea ce privește
procesul de informare privind Europa, respectând în același timp diversitatea și
rolurile instituțiilor;

 inițierea unei dezbateri pe tema valorilor europene și integrarea acestora în
totalitate în viitoarele activități de comunicare;

 o mai bună utilizare a dovezilor solide care evidențiază valoarea adăugată a
cooperării europene, precum cele colectate în studiile privind „costurile non-
Europei” sau privind impactul local al pieței comune, al reglementării sau al
programelor de finanțare.

 modificarea conținutului și a tonului comunicării pentru a crea o relație mai
strânsă cu cetățenii;  transmiterea unor mesaje de comunicare mai puțin tehnice
și formale, oferind informații generale cititorului interesat; ar trebui să se ia în
considerare adaptarea mai eficientă a mesajelor la contextele naționale, oferind o
explicație mai bună întrebării: de ce este posibil ca anumite politici să funcționeze
într-un anumit stat membru?

 o mai bună formare a funcționarilor în ceea ce privește modul în care politicile și
valorile UE sunt transmise diferitelor grupuri țintă (cetățenii UE, dar și mijloacele
de comunicare);

 comisarii și membrii personalului cu funcții superioare de conducere ar trebui să
se implice mai mult în procesul de informare privind Europa, prin vizitarea statelor
membre și participarea la evenimente publice, mai degrabă decât să rămână în
sfera restrânsă de la Bruxelles;

 ar trebui să se facă investiții în programa școlară și în formarea profesorilor pentru
a se asigura faptul că tinerii se familiarizează cu conceptul de „Europa” de la o
vârstă fragedă; bunele practici din diferite țări ar trebui împărtășite, iar un număr
mai mare de profesori ar trebui să participe la programe de mobilitate.
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În plus, este nevoie ca limitele de nedepășit ale strategiilor de informare tradiționale să
fie regândite sub forma unei noi strategii. Acest studiu oferă argumente clare pentru a
investi în programe orientate către acțiune, care să aibă efecte concrete în ceea ce
privește implicarea participanților (precum programul „Europa pentru cetățeni”, Erasmus
+, Europa Creativă și alte programe care stimulează interacțiunea dintre cetățeni la nivel
internațional).

Rolul mijloacelor de comunicare în procesul de informare privind
Europa
Mijloacele de comunicare joacă un rol important în ceea ce privește informarea
cetățenilor privind chestiunile legate de Europa. Întrucât nu există încă nicio sferă publică
paneuropeană, iar sistemele naționale de comunicare diferă de la o țară la alta, modul în
care cetățenii UE sunt informați este, de asemenea, foarte diferit. Conform rezultatelor
cercetărilor, știrile care tratează subiecte legate de UE au un caracter ciclic, cu „perioade
de vârf”. În plus, de cele mai multe ori, subiectele legate de UE din cadrul știrilor nu
prezintă o imagine bine definită a acesteia, acestea fiind deseori prezentate într-un mod
neutru sau cu tente ușor negative. Acest fapt este explicat de o serie de factori
interrelaționați care influențează știrile din mass-media privind Europa (printre care rolul
publicului, al jurnaliștilor și al instituțiilor UE). Însă, conform rezultatelor cercetării privind
informațiile prezentate de mijloacele de comunicare, cu cât știrile privind UE sunt
orientate mai des către beneficiile aderării la UE, cu atât este mai mare numărul de
cetățeni care percep aderarea țării lor la UE ca fiind benef ică. Acest studiu recomandă ca
instituțiile UE să acorde mai multă atenție comunicării politice și modului în care sunt
formulate știrile, și în același timp să rămână pe deplin conștiente de faptul că furnizorii
de știri funcționează pe baza preferințelor publicului (existând și obligații suplimentare de
„serviciu public”) și, prin urmare, vor prezenta doar subiecte care sunt noi, relevante
și/sau controversate. Cu toate acestea, caracterul neutru și obiectiv al instituțiilor UE ar
trebui să fie respectat.

Rolul sferei politice în procesul de informare privind Europa
Politicienii, dezbaterile privind politicile și agenda politică joacă un rol esențial în procesul
de informare privind Europa. Acest studiu recomandă ca acțiunile politicilor și ale
politicienilor la nivel național și la nivelul UE să fie în strânsă relație pentru a spori
transparența rolului UE, al mandatului său și al modului în care UE funcționează. Unul
dintre aspectele cele mai importante este ca politicienii de la nivel național să fie mai bine
informați cu privire la instituțiile UE și politicile sale și să contureze corect conceptul de
UE în cadrul dezbaterilor naționale. Mai mult, este important ca UE să nu fie văzută ca
fiind izolată de politica națională sau să nu fie folosită drept țap ispășitor pentru deciziile
nepopulare legate de politici. În plus, atât deputații în Parlamentul European, cât și
comisarii ar trebui să fie implicați mai activ la nivel național/regional și să ofere detalii
privind valoarea adăugată a politicilor și deciziilor europene, în special în context
național. În cele din urmă, UE ar trebui să utilizeze într-un mod mai eficient actorii de
încredere de la nivel național pentru a-și transmite mesajele.


