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ZHRNUTIE

Súvislosti a cieľ štúdie
Cieľom tejto štúdie je poskytnúť analýzu úlohy EÚ pri oboznamovaní občanov so svojimi
politikami a s „európskymi hodnotami“. Odhaľuje silné aj slabé stránky komunikačných
politík a formuluje odporúčania na zlepšenie prezentácie „Európy“ občanom.

Štúdia sa sústreďuje na tri oblasti, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska spomínaného
komunikačného úsilia: (1) úloha inštitúcií EÚ, (2) úloha médií a (3) úloha politickej sféry
pri oboznamovaní s Európou.

Všeobecné závery
Toto hodnotenie rozmanitých komunikačných snáh inštitúcií EÚ sa opiera o minulé
hodnotenia a správy a čerpá z nich. V rôznych štúdiách sa uvádzajú odporúčania na
lepšiu spoluprácu, sociálne opatrenia, cielenejšiu a vymedzenejšiu politiku, snahy
o dialóg s občanmi, dôraz na miestnu úroveň a mnohé iné. Na základe týchto odporúčaní
sa vypracovali stratégie, vyčlenili vyššie rozpočtové prostriedky a zaviedli služby
a nástroje, no napriek tomu Únia stále naráža na komunikačné problémy.

Podobne ako v prípade predchádzajúcich štúdii o komunikácii aj táto štúdia opätovne
dosvedčuje, že oboznamovanie s Európou je komplexnou záležitosťou, pri ktorej je v hre
viacero faktorov. Veľa závisí od efektívnosti európskych právnych predpisov a politík
(výsledky), demokratických procesov (podnety) a médií, ale kľúčový význam má aj stav
hospodárstva a kultúrno-historické pozadie členských štátov, pretože všetky tieto faktory
sa spoločne podieľajú na očakávaniach občanov voči EÚ. V niektorých členských štátoch
môže komunikácia upevniť pozitívne postoje voči EÚ, zatiaľ čo v iných štátoch môžu mať
pozitívne informácie o EÚ opačný účinok, pretože občania nemusia byť ochotní prijať
proeurópske myšlienky.

V konečnom dôsledku neexistuje svätý grál či všeliek na angažovanosť európskych
občanov ani na podporu európskej identity. Účinnosť sprostredkovaného oboznamovania
s EÚ má svoje hranice. V tomto smere sa však osvedčili programy financovania, ktoré
nezostávajú vo verbálnej rovine, ale posilňujú sociálne opatrenia a orientujú sa na
kultúrnu stránku Európy.

Úloha inštitúcií EÚ pri oboznamovaní s Európou
V dôsledku nárastu právomocí EÚ, ktorá sa zmenila z čisto hospodárskej únie na politickú
úniu s priamym vplyvom na čoraz viac európskych občanov, vzrástla dôležitosť
komunikácie v záujme posilnenia verejnej podpory európskeho projektu. Najmä od roku
2004 prijali inštitúcie EÚ, v prvom rade Komisia, množstvo strategických dokumentov,
v ktorých opisujú svoje politické ambície zamerané na lepšie informovanie občanov,
propagovanie činnosti EÚ a intenzívnejšie zapájanie občanov do budovania čoraz bližšej
Európy. Kľúčovými slovami týchto dokumentov boli dialóg s občanmi, interakcia, dôraz na
miestnu úroveň, aktívne občianstvo a komunikovanie v partnerstve. V priebehu rokov EÚ
zaviedla širokú škálu sofistikovaných komunikačných služieb a nástrojov. Za komunikáciu
na centrálnej úrovni zodpovedajú inštitúcie EÚ prostredníctvom jednotlivých generálnych
riaditeľstiev (GR) a decentralizovaných služieb v členských štátoch. Členské štáty
vykonávajú dodatočné, často formálne komunikačné aktivity nad rámec činnosti
zastúpení EÚ a informačných kancelárií EP (vrátane zaradenia európskej otázky do
učebných osnov jednotlivých štátov). Pri oboznamovaní občanov s Európou navyše
zohrávajú významnú úlohu aj aktéri občianskej spoločnosti.
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V tejto štúdii sa odporúča, aby komunikačné stratégie opätovne zdôrazňovali, že je
dôležité začať dialóg s občanmi, dať im viac priestoru, rozvíjať európsku verejnú sféru
a komunikovať v partnerstve. Nová stratégia by mala byť východiskom všetkých akcií EÚ
a mala by zohľadňovať tieto body:

 Ďalšie sfunkčnenie a spresnenie chápania dialógu s občanmi, dôrazu na miestnu
úroveň, väčšieho priestoru pre občanov a rozvoja verejnej sféry za podpory
jasných aktivít. Čo tieto výrazy znamenajú a ako ich možno bližšie
skonkretizovať?

 Vypracovanie strategického plánu, v ktorom budú aspoň minimálne rozlíšené
rôzne cieľové skupiny, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať mládeži,
nevoličom a marginalizovaným skupinám. Následné prehodnotenie
komunikačných kanálov na základe uvedeného rozlíšenia cieľových skupín, ako aj
diverzifikácia informácií určených rôznym cieľovým skupinám (politickým
činiteľom, predstaviteľom podnikateľského sektora a občanom).

 Hodnotenie nákladovej účinnosti existujúcich komunikačných služieb a nástrojov
(treba pamätať na osvetovú činnosť).

 Zlepšenie spolupráce medzi inštitúciami EÚ a v rámci nich, pokiaľ ide
o oboznamovanie s Európou, pri súčasnom rešpektovaní odlišností a úloh
inštitúcií.

 Otvorenie diskusie o podstate európskych hodnôt a ich dôsledné začleňovanie do
budúcich komunikačných aktivít.

 Lepšie využívanie presvedčivých dôkazov o pridanej hodnote európskej
spolupráce, napríklad dôkazov, ktoré priniesli štúdie o nákladoch vyplývajúcich
z neuplatňovania spoločného európskeho postupu alebo štúdie o miestnom vplyve
spoločného trhu, regulácie alebo programov financovania.

 Preformulovanie obsahu a štýlu komunikácie s cieľom nadviazať lepší vzťah
s občanmi, zjednodušenie komunikačných správ z hľadiska odbornosti
a formálnosti, zabezpečenie dostupnosti podkladových informácií pre
zainteresovaných čitateľov; zvážiť by sa malo aj väčšie prispôsobenie správ
vnútroštátnym podmienkam a lepšie vysvetlenie príčin, prečo určité politiky majú
šancu uspieť v konkrétnom členskom štáte.

 Lepšia odborná príprava úradníkov z hľadiska spôsobu, akým oboznamovať rôzne
cieľové skupiny (občanov EÚ, ale aj médiá) s politikami a hodnotami EÚ.

 Výraznejšie zapájanie komisárov a vyšších riadiacich pracovníkov do
oboznamovania s európskou otázkou, návštevy členských štátov a účasť na
verejných podujatiach namiesto uzatvárania sa do „bruselskej bubliny“.

 Malo by sa investovať do vypracúvania učebných osnov a do odbornej prípravy
učiteľov, aby sa zabezpečilo, že mladí ľudia sa budú zoznamovať s Európou už od
raného veku. Krajiny by si mali vymieňať osvedčené postupy a viac učiteľov by sa
malo zapájať do opatrení v oblasti mobility.

Okrem toho treba v novej stratégii prehodnotiť neprekonateľné obmedzenia tradičných
informačných stratégií. Štúdia prináša jednoznačné dôvody na investovanie do
programov založených na konkrétnych opatreniach, ktoré majú jasné účinky z hľadiska
vyššej angažovanosti účastníkov (napríklad programy Európa pre občanov, Erasmus+,
Kreatívna Európa a ďalšie programy na podporu cezhraničných interakcií medzi občanmi).
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Úloha médií pri oboznamovaní s Európou
Médiá zohrávajú dôležitú úlohu, keďže informujú občanov o európskych otázkach.
Vzhľadom na to, že zatiaľ neexistuje paneurópska verejná sféra a medzi mediálnymi
systémami jednotlivých krajín panujú rozdiely, výrazne sa líši aj spôsob informovania
občanov EÚ. Z výskumov vyplýva, že spravodajstvo sa venuje otázkam EÚ s určitou
pravidelnosťou, pričom v určitých obdobiach patria medzi hlavné body programu. Navyše
EÚ je v správach prezentovaná dosť neosobne, pričom spravodajstvo je často neutrálne
alebo mierne negatívne. Dá sa to vysvetliť viacerými súvisiacimi faktormi, ktoré sú
určujúce pre mediálne spravodajstvo o Európe (vrátane úlohy divákov, žurnalistov
a inštitúcií EÚ). Výskum venovaný mediálnym údajom však ukázal, že čím častejšie bolo
spravodajstvo koncipované spôsobom, ktorý poukazoval na výhody členstva v EÚ, tým
viac obyvateľov vnímalo členstvo svojej krajiny v EÚ pozitívne. V tejto štúdii sa odporúča,
aby si inštitúcie EÚ väčšmi všímali politickú komunikáciu a zostavovanie spravodajstva
a zároveň si jasne uvedomovali, že spravodajské médiá sa riadia očakávaniami divákov
(pričom niektoré z nich majú dodatočné povinnosti vyplývajúce z ich verejnoprávneho
poslania), a preto sa venujú len témam, ktoré sú nové, relevantné a/alebo kontroverzné.
Napriek tomu by sa však mal rešpektovať neutrálny a objektívny charakter inštitúcií EÚ.

Úloha politickej sféry pri oboznamovaní s Európou
V rámci oboznamovania s Európou zohrávajú zásadnú úlohu politici, politické diskusie
a politický program. V tejto štúdii sa odporúča, aby politiky vykonávané na úrovni
členských štátov a EÚ aj príslušní politici boli lepšie skoordinovaní, čím sa zvýši
transparentnosť úlohy EÚ, jej poslania a spôsobu fungovania. Jedným z kľúčových bodov
je zabezpečiť, aby boli národní politici lepšie informovaní o inštitúciách a politikách EÚ
a vedeli sa správne vyjadrovať k otázkam EÚ vo vnútroštátnych diskusiách. Okrem toho
je dôležité, aby sa EÚ nepovažovala za odstrihnutú od vnútroštátnej politiky alebo aby
nebola obetným baránkom pre nepopulárne politické rozhodnutia. Navyše poslanci
Európskeho parlamentu i komisári by mali aktívnejšie vystupovať na
vnútroštátnej/regionálnej úrovni a vysvetľovať pridanú hodnotu európskych politík
a rozhodnutí a ich súvislosť s vnútroštátnou situáciou. No a napokon by EÚ mala na
pretlmočenie svojich myšlienok lepšie využívať dôveryhodných vnútroštátnych aktérov.


