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Потреба налагодження ефективного міжнародного і регіонального
співробітництва у глобалізованому світі сприяла поглибленню інтеграційних
процесів на рівні ЄС і формуванню єдиної зовнішньої політики, яка координується
спільною європейською дипломатичною службою, зокрема:
1. Напрями публічної комунікації наднаціональних інститутів ЄС із
європейською спільнотою викладено в «Білій книзі про європейську політику
комунікацій» (2006), у якій наголошувалося, що Європейський Союз, зазнавши
трансформацій, взяв на себе широкий спектр завдань з багатьох аспектів спільної
життєдіяльності інтеграційного об’єднання.
2. Подальші дослідження європейської публічної політики пов’язані з
науковими працями, підготовленими у межах консорціуму Eurosphere (Hakan,
2011), який складається з 17 європейських університетів і науково-дослідних
інститутів.
3. Для реалізації завдань у сфері комунікації на рівні наднаціональних
інституцій ЄС створено окремі інформаційні служби, які здійснюють не лише
інформування зовнішньої і внутрішньої аудиторії щодо стану розвитку
інтеграційного утворення, але й займаються позиціонуванням ЄС на міжнародній
арені. Із цією метою засновано спільну інформаційну службу ЄС Europe Direct, яка
здійснює інформування громадськості про політику ЄС, відповідає на запити та
надає інформацію офіційними мовами Європейського Союзу.
4. У глобальній стратегії ЄС 2017 р. зазначається, що ЄС буде взаємодіяти з
партнерами з метою розбудови потенціалу цифрової дипломатії, сприяти
формуванню відповідальної поведінки держави у кіберпросторі, а також
підтримувати багатостороннє цифрове управління (European Union External Action
Service, 2017).
5. Європейська служба зовнішніх справ виступає важливим актором
міжнародного співробітництва у сфері миру і безпеки, що використовує публічну
дипломатію і стратегічні комунікації для здійснення зовнішніх відносин,
просування цінностей та інтересів ЄС на міжнародному рівні, а також протидії
зовнішньому впливу та пропаганді проти європейської спільноти (European Union
External Action Service, 2018).
6. Для налагодження взаємодії між лідерами технологічної сфері, урядами і
представниками громадянського суспільства було створено Global Tech Panel у

2018 р., що наразі сприяє вирішенню проблем, пов'язаних з використанням
сучасних технологій, зокрема, підготовлено пропозиції щодо регулювання
використання штучного інтелекту в системах озброєння, розвитку технічної освіти
та забезпечення заходів, пов’язаних зі зміною клімату (European Union External
Action Service, 2019).
7. Створення онлайн-платформи Europa Web Guide (2019), де визначено
офіційні редакційні, правові, технічні, візуальні і договірні правила щодо вебприсутності Європейської комісії.
У межах Європейського Союзу інструменти цифрової дипломатії
використовуються для підтримки політичних пріоритетів ЄС за допомогою
послідовного та узгодженого розміщення офіційних заяв і прес-релізів; розвитку
економічних процесів через інформування громадян, обмін досвідом, взаємодію із
зацікавленими сторонами; зв'язку між співробітниками, які можуть
використовувати соціальні медіа в особистих і професійних цілях, але згідно з
чинним положенням про спілкування службового персоналу в інтернеті
(Guidelines for all staff on the use of social media).
Для підтримки зовнішньополітичної діяльності за допомогою інструментів
цифрової дипломатії Європейський Союз намагається задіяти механізми
узгодження та обміну інформацією щодо спільних загальноєвропейських
інтересів, вироблення «спільної позиції» зі сприйняття та аналізу різних
міжнародних подій, узгодження позицій національних урядів з європейською
політичною поведінкою щодо визначення цілей та пріоритетів ЄС стосовно третіх
країн.
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