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POVZETEK

Izhodišče in cilj študije
Cilj študije je ponuditi analizo o vlogi Evropske unije pri obveščanju državljanov o njeni
politiki in evropskih vrednotah. Študija prepoznava prednosti in slabosti komunikacijske
politike in oblikuje predloge za boljše seznanjanje državljanov z Evropo.

Osredotoča se na tri področja, ki imajo ključno vlogo pri omenjenih komunikacijskih
prizadevanjih, in sicer: (1) vloga institucij EU, (2) vloga medijev in (3) vloga politične
sfere pri predstavljanju Evrope.

Splošni zaključki
Pričujoča ocena različnih komunikacijskih prizadevanj institucij EU se opira na pretekla
vrednotenja in poročila ter jih nadgrajuje. V različnih študijah so priporočila vključevala
boljše sodelovanje, socialne ukrepe, usmerjanje, oblikovanje in iskanje dialoga z
državljani, komunikacijo na lokalni ravni ter mnogo drugih. Na osnovi teh priporočil so
bile razvite strategije, dodeljeni višji proračuni in uvedene storitve ter instrumenti,
vendar se je Evropska unija še naprej soočala s komunikacijskimi izzivi.

Podobno kot prejšnje študije o komunikaciji je tudi ta pokazala, da je predstavljanje
Evrope zahtevna naloga, na katero vplivajo številni dejavniki. Veliko je odvisno od
učinkovitosti evropske zakonodaje in politike (rezultat), demokratičnih postopkov
(vložek) in medijev, vendar je ključno tudi stanje gospodarstva in kulturno-zgodovinski
okvir držav članic, saj vsi ti dejavniki skupaj določajo pričakovanja državljanov do
Evropske unije. V nekaterih državah članicah lahko komunikacija okrepi pozitiven odnos
do Evropske unije, medtem ko se v drugih pozitivno poročanje o Evropski uniji včasih
izkaže za neproduktivno, saj bi lahko državljani zavračali proevropska sporočila.

Sveti gral oziroma čudežno zdravilo za povezovanje evropskih državljanov in spodbujanje
evropske identitete torej ne obstaja. Učinkovitost komunikacije o Evropi s pomočjo
posrednikov je izjemno omejena. Med uspešne pristope sodijo programi financiranja, ki
spodbujajo socialne ukrepe, uresničujejo izrečene obljube in naslavljajo kulturno
komponento Evrope.

Vloga institucij Evropske unije pri predstavljanju Evrope
Vse bolj pomembna vloga komunikacije pri krepitvi javne podpore evropskemu projektu
je posledica večjih pristojnosti Evropske unije, ki se je iz zgolj gospodarske razvila v
politično unijo in tako neposredno vpliva na vse večji delež evropskih državljanov.
Institucije Evropske unije, posebno Komisija, so zlasti po letu 2004 sprejele številne
strateške dokumente, ki opisujejo ambicije njihove politike za boljše informiranje
državljanov in predstavitev dela Evropske unije, kot tudi povečano vključevanje
državljanov pri ustvarjanju vse bolj povezane Evrope. Ključni izrazi, ki so služili kot vodila
teh dokumentov, so bili: „dialog z državljani“, „sodelovanje“, „komunikacija na lokalni
ravni“, „aktivno državljanstvo“ in „komuniciranje v partnerstvu“. Evropska unija je skozi
leta uvedla širok nabor izpopolnjenih komunikacijskih storitev in instrumentov.
Komunikacija na osrednji ravni je odgovornost institucij Evropske unije prek njenih
posameznih generalnih direktoratov in decentraliziranih služb v državah članicah. Države
članice uvajajo dodatne – pogosto uradne – komunikacijske dejavnosti, ki presegajo delo
predstavništev Komisije in informacijskih pisarn Evropskega parlamenta (med drugim
tudi vključevanje Evrope v šolske programe). Poleg tega imajo pri predstavljanju Evrope
pomembno vlogo tudi akterji civilne družbe.
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Študija priporoča, naj komunikacijske strategije ponovno izpostavijo, kako pomembno je
začeti dialog z državljani, krepiti njihovo vlogo, razviti evropsko javno sfero in
komunicirati znotraj partnerstva. Nova strategija bi morala predstavljati temelj vseh
dejavnosti Evropske unije in upoštevati naslednje točke:

 Nadaljnja operacionalizacija in določanje razumevanja dialoga z državljani,
komuniciranje na lokalni ravni, krepitev vloge državljanov in razvoj javne sfere,
podprt z jasnimi dejavnostmi. Kaj ti izrazi označujejo in kako bi jih konkretizirali?

 Vključiti strateški načrt, ki bi zagotovil najnižjo raven razlikovanja med različnimi
ciljnimi skupinami in posebno pozornost namenil mladim, nevolivcem in
marginaliziranim skupinam; posledično ponovno preveriti komunikacijske poti na
osnovi razlikovanja ciljnih skupin; poleg tega različnim ciljnim skupinam
(oblikovalcem politike, predstavnikom podjetij in državljanom) ponuditi različne
informacije.

 Oceniti stroškovno učinkovitost obstoječih komunikacijskih storitev in
instrumentov (ob upoštevanju njihovega dosega).

 Izboljšati sodelovanje med institucijami EU in znotraj njih pri predstavljanju
Evrope in hkrati spoštovati raznolikost in vloge institucij.

 Začeti razpravo o prepoznavanju evropskih vrednot in njihovem doslednem
vključevanju v prihodnje komunikacijske dejavnosti.

 Bolje uporabljati neizpodbitne dokaze o dodani vrednosti evropskega sodelovanja,
kot so zbrani dokazi iz študij o „stroških ne-Evrope“ ali o lokalnem vplivu skupnih
programov za trgovino, pravno ureditev in financiranje.

 Ponovno preveriti vsebino in način komuniciranja za boljšo povezanost z
državljani; poskrbeti, da posredovana sporočila ne bodo preveč tehnična in uradna
ter prihraniti nebistvene informacije za zainteresirane bralce; premisliti o boljšem
prilagajanju sporočil nacionalnim okvirom in zagotavljanju boljših pojasnil o tem,
zakaj bi določena politika lahko bila učinkovita v posamezni državi članici.

 Boljše usposabljanje uradnikov o načinih seznanjanja različnih ciljnih skupin
(državljanov EU kot tudi medijev) s politiko in vrednotami Evropske unije.

 Boljše vključevanje komisarjev in višjih vodstvenih uslužbencev v okviru
predstavljanja Evrope, obiskovanja držav članic in sodelovanja na javnih
dogodkih, namesto vztrajanja v „zavetju“ Bruslja.

 Naložbe v šolske programe in usposabljanje učiteljev, kar bi mladim zagotovilo
spoznavanje Evrope že v zgodnjih letih. Države bi morale med sabo deliti dobre
prakse, prav tako bi moralo več učiteljev sodelovati pri ukrepih mobilnosti.

Poleg tega je treba v novi strategiji preveriti nepremostljive omejitve tradicionalnih
informacijskih strategij. Študija predstavi jasne argumente za naložbe v akcijske
programe, ki imajo jasne učinke z vidika večje vključenosti sodelujočih (kot je program
Evropa za državljane, Erasmus +, Kreativna Evropa in drugi programi, ki spodbujajo
čezmejno sodelovanje med državljani).
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Vloga medijev pri predstavljanju Evrope
Mediji imajo pomembno vlogo pri obveščanju državljanov o evropskih zadevah. Trenutno
še ne obstaja vseevropska javna sfera, nacionalni medijski sistemi pa se od države do
države razlikujejo, zato so načini obveščanja državljanov Evropske unije zelo različni.
Raziskave kažejo, da poročanje o novicah iz Evropske unije poteka ciklično, z vrhunci ob
pomembnih dogodkih. Poleg tega se Evropska unija v novicah pogosto obravnava brez
prepoznavnih obrazov, pri čemer je poročanje pogosto nevtralno ali rahlo negativno. To
pojasnjuje več medsebojno povezanih dejavnikov, ki določajo medijske novice o Evropi
(vključno z vlogo občinstva, novinarjev in institucij EU). Vendar pa raziskave o medijskih
podatkih kažejo, da se delež ljudi, ki vidijo članstvo svoje države v Evropski uniji kot
prednost, povečuje s pogostostjo novic, ki omenjajo ugodnosti, ki jih prinaša članstvo v
EU. Študija predlaga, naj institucije EU prevzamejo večjo pobudo pri politični
komunikaciji in oblikovanju novic in se hkrati popolnoma zavedajo, da sredstva
obveščanja delujejo na osnovi logike, ki jo narekuje občinstvo (pri čemer imajo nekateri
dodatne obveznosti služenja javnosti) in torej o zadevah poročajo le, če so nove,
pomembne in/ali sporne. Kljub temu pa je treba spoštovati nevtralni in objektivni značaj
institucij Evropske unije.

Vloga politične sfere pri predstavljanju Evrope
Politiki, politične razprave in politični dnevni red imajo ključno vlogo pri predstavljanju
Evrope. Študija priporoča, naj politika in politiki na nacionalni ravni in ravni EU delujejo
bolj usklajeno, da bi tako povečali preglednost vloge Evropske unije, njene pristojnosti in
njenega načina delovanja. Ključno bi bilo, da se državni politiki bolje poučijo o institucijah
in politiki Evropske unije in ustrezno predstavljajo Evropsko unijo v nacionalnih
razpravah. Prav tako je pomembno, da se EU ne dojema, kot da je povsem ločena od
nacionalne politike, oziroma se ne predstavlja kot grešni kozel za nepriljubljene politične
odločitve. Poleg tega bi morali poslanci Evropskega parlamenta in komisarji bolj aktivno
sodelovati na nacionalni/regionalni ravni, kjer bi pojasnili dodano vrednost evropskih
politik in odločitev ter povezavo z nacionalnim okvirom. Evropska unija bi morala pri
posredovanju svojih sporočil bolje izkoristiti zaupanja vredne akterje na nacionalni ravni.


