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ЕЎРАПЕЙСКАЯ ІНТЭГРАЦЫЯ  
ВА ЎМОВАХ ЛІЧБАВАЙ ТРАНСФАРМАЦЫІ 

МЕДЫЙНАЙ ПРАСТОРЫ
У артыкуле разглядаюцца камунікацыйныя аспекты інтэграцыйных працэсаў 

у Еўрапейскім саюзе (ЕС) ва ўмовах лічбавай трансфармацыі медыйнай 
прасторы. Асэнсоўваецца новая роля ў полі лічбавай эканомікі ЕС інтэрнэт-
рэсурсаў і сацыяльных медыя, аналізуецца тэндэнцыя зніжэння ўплыву 
традыцыйных друкаваных СМІ. Выяўляецца праблема мяжы росту еўрапейскай 
медыясістэмы ў дычыненні да інтэграцыйных працэсаў.
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Для еўрапейскіх грамадзян СМІ з’яўляюцца асноўнай крыніцай навін 
інтэграцыйнай тэматыкі, рэсурсам фарміравання агульнага парадку дня 
і рэсурсам зацвярджэння еўрапейскай ідэнтычнасці. Камунікацыйнае 
супрацоўніцтва – разам з палітычным, эканамічным, грамадска-прававым – 
стала асновай інтэграцыі, ускладніўшыся аб’ектыўнымі праблемамі 
росту інфармацыйных сістэм: дыстанцыраваннем грамадзян ад палітыкі і 
еўрапейскіх інстытутаў, абвастрэннем нацыянальных супярэчнасцей пры 
мэтанакіраваным фарміраванні еўрапейскага адзінства, неабходнасцю 
актуалізацыі заканадаўства ў інфармацыйнай сферы [1]. Значная ўвага ў 
апошнія гады надаецца лічбавай трансфармацыі Еўрапейскага саюза (ЕС). 
Гэта абумоўлена тым, што медыйная прастора ў бліжэйшыя дзесяцігоддзі 
будзе развівацца ў рэчышчы агульных тэндэнцый, вызначаных Стратэгіяй 
Адзінага лічбавага рынку (2015 г.). Адной з ініцыятыў Стратэгіі з’яўляецца 
правядзенне аналізу структуры аўдыёвізуальных сродкаў масавай ін-
фармацыі і ўкараненне новых бізнес-мадэлей распаўсюджвання кантэнту 
[3]. Адзіны лічбавы рынак здольны прывесці да стварэння новага асяроддзя 
медыйнай камунікацыі ў Еўропе, якасна палепшыць існуючыя эканамічныя 
мадэлі дзейнасці СМІ, скараціць выдаткі на перадачу інфармацыі, паглыбіць 
далейшую канвергенцыю СМІ, пашырыць аўдыторыю як традыцыйных, 
так і новых медыя.

Сацыяльныя і новыя лічбавыя медыя з іх арыентацыяй на дыялог, 
магчымасцямі ахопу аўдыторыі, арганізацыі дэлібератыўнага абмеркавання 
ў Адзінай Еўропе ўтвараюць найбольш перспектыўны камунікацыйны канал 
(традыцыйныя СМІ пераважна выступаюць у якасці рэсурсу рэтрансляцыі 
навін): «Новыя медыя могуць павысіць узровень транспарэнтнасці ў ЕС 
не толькі шляхам “адсочвання” паўсядзённай актыўнасці еўрапейскіх 
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палітыкаў, але таксама праз забеспячэнне доступу да палітычнага дыскурсу. 
Адкрытае інтэрактыўнае выкарыстанне платформаў у сацыяльных сетках 
дапамагае пераадолець закрытасць і бюракратызацыю ЕС, што з’яўляецца 
перадумовай для дэмакратызацыі. Каб арганізаваць дыялог, прадстаўнікі 
еўрапейскай улады павінны перастаць хавацца за сваімі інстытутамі – 
дыскусіі вядуцца людзьмі» [11].

Ужо з прыняццем Белай кнігі аб еўрапейскай палітыцы камунікацыі 
(2006 г.) быў зацверджаны шэраг прынцыпаў, актуальных ва ўмовах 
лічбавай трансфармацыі: а) камунікацыя грамадзян ЕС павінна ўплываць на 
палітычныя працэсы ў Еўропе; б) СМІ павінны фарміраваць у грама дзян ЕС 
яснае ўяўленне пра ўплыў дзейнасці еўрапейскіх інстытутаў на паўсядзённае 
жыццё; в) грамадзяне павінны мець свабодны выбар каналаў атрымання 
інфармацыі аб розных праблемах еўрапейскай інтэграцыі [12]. У якасці 
найважнейшых задач для еўрапейскіх СМІ вызначаны: а) гуманізацыя 
інфармацыйнага аблічча Еўропы («наданне Еўропе чалавечага аблічча»); 
б) забеспячэнне нацыянальнага, рэгіянальнага і лакальнага ўзроўняў 
медыйнай падтрымкі інтэграцыі; в) рэалізацыя патэнцыялу найноўшых 
камунікацыйных тэхналогій [12].

У цяперашні час Еўракамісія развівае інтэрнэт-рэсурс Europa.eu, 
які змяшчае агульную інфармацыю аб пытаннях функцыянавання ЕС 
(прававую, статыстычную і інш.), асвятляе апошнія падзеі ў Саюзе, 
забяспечвае сувязь аўдыторыі з інфармацыйнымі рэсурсамі еўрапейскіх 
інстытутаў і агенцтваў. Пры гэтым структураваных і актуальных дадзеных, 
прысвечаных дзейнасці еўрапейскіх СМІ, рэсурс Europa.eu не прапануе. 
Паводле дадзеных за 2014 г., гэты мультымоўны партал наведалі 36,8 млн. 
карыстальнікаў, з якіх 94 % былі цалкам задаволены характарам і аб’ёмам 
інфармацыі [4]. Ініцыятыва i-2010 (Еўрапейскае інфармацыйнае грамадства 
на шляху да эканамічнага росту і занятасці), закранаючы праблему развіцця 
інфармацыйна-камунікацыйных навыкаў грамадзян, забеспячэння доступу 
да высакахуткаснага інтэрнэту, садзейнічала пераадоленню лічбавага 
разрыву паміж дзяржавамі ЕС як фактару, што стрымлівае інтэграцыю [9].

Інтэрнэт-рэсурсы і сацыяльныя медыя ў полі лічбавай эканомікі ЕС 
утвараюць новую грамадскую сферу для абмеркавання еўрапейскай 
інтэграцыі, валодаючы магчымасцю прыцягнуць аўдыторыю, у шмат 
разоў шырэйшую за аўдыторыю традыцыйных нацыянальных СМІ. Новы 
тып СМІ ў меншай ступені залежыць ад прыбытку, бо карыстальнікі 
адначасова з’яўляюцца спажыўцамі і стваральнікамі кантэнту. Больш за 
тое, у ЕС сацыяльныя медыя здольны пераадолець моўныя бар’еры, якія 
выклікаюць фрагментацыю еўрапейскага медыяландшафту. Напрыклад, 
шматмоўныя старонкі кампаніі Euronews у сацыяльнай сетцы Facebook не 
толькі адлюстроўваюць падзеі ў Еўрапейскім саюзе, але і ўдзельнічаюць 
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у фарміраванні парадку дня інтэграцыі, нярэдка публікуючы навіны да іх 
выхаду ў тэлевізійны эфір: «Калі мы публікуем брашуру пра Еўропу, гэта 
на 99 % грошы, выкінутыя на вецер, калі мы робім радыё- ці тэлевізійную 
праграму, мы атрымліваем доступ да абмежаванай аўдыторыі, але, калі мы 
выкарыстоўваем Facebook альбо арганізуем чаты ў сацыяльных медыя, 
мы лёгка ахопліваем больш за мільён чалавек» [2, с. 278]. Разнастайныя 
формы прысутнасці еўрапейскіх палітыкаў у сацыяльных сетках даследчыкі 
[2] прапануюць падзяліць на групы: а) блогі еўрапейскіх інстытутаў 
(афіцыйных асоб), якія створаны пераважна для важных заяў і ўключаюць 
у сваю назву EU (за іх часцей за ўсё адказвае Служба сацыяльных медыя – 
Social Media Network) – такая форма не спрыяе наладжванню двухбаковай 
камунікацыі; б) блогі палітыкаў ЕС, створаныя па асабістай ініцыятыве 
ў межах «Кіраўніцтва для супрацоўнікаў па выкарыстанні сацыяльных 
медыя»; в) блогі палітыкаў краін ЕС, дзейнасць якіх звязана з Саюзам, што 
дазваляюць супастаўляць нацыянальныя і міждзяржаўныя інтарэсы.

Выкажам меркаванне, што новыя эканоміка-тэхналагічныя ўмовы 
дазволяць пераадолець адносную фрагментаванасць еўрапейскай медыя-
сферы (з улікам існуючых адрозненняў у нацыянальных сістэмах СМІ, 
абумоўленых аб’ектыўнымі эканамічнымі і сацыякультурнымі фактарамі, 
асобныя даследчыкі звяртаюць увагу нават на адсутнасць адзінай 
еўрапейскай інфармацыйнай прасторы як такой).

Ва ўмовах лічбавай трансфармацыі інфармацыйнай прасторы ЕС, 
эвалюцыі розных фарматаў міждзяржаўных медыяструктур, змены ў 
характары спажывання масавай інфармацыі, росту дэзінтэграцыйных 
настрояў у Еўрапейскім саюзе ўсё больш выразна выяўляецца тэндэнцыя 
зніжэння ўплыву традыцыйных друкаваных СМІ. Апошнія лакалізаваны 
ў нацыянальных рамках, выконваючы задачу, хутчэй, дыверсіфікацыі 
інфармацыйнай прасторы ЕС, чым яе інтэграцыі (нягледзячы на тое, што ў ЕС 
выходзяць 16 шматмоўных штодзённых і штотыднёвых сеткавых часопісаў і 
газет). Традыцыйныя медыя не здольны адлюстроўваць усю разнастайнасць 
думак і ацэнак у адносінах да еўрапейскай інтэграцыі, гэтаксама як ствараць 
і падтрымліваць функцыянаванне пляцовак для дыскусій па пытаннях 
міждзяржаўнай важнасці, якія фарміруюць грамадскую думку [2, с. 276].

Найважнейшай задачай новых медыя Адзінай Еўропы ўяўляецца 
пераадоленне наступстваў Brexit, сярод якіх – рост дэзінтэграцыйных 
і нацыяналістычных настрояў сярод грамадзян ЕС, якія сведчаць аб 
дамінаванні нацыянальнай ідэнтычнасці над еўрапейскай [8]. Канал 
Euronews у працэсе Brexit заняў пазіцыю «процівагі» настроям «адсутнасці 
ўсёабдымнай еўрапейскай перспектывы». Brexit паказаў, што ў час крызісу 
паўстала патрэба ў адказных і аб’ектыўных агульнаеўрапейскіх сродках 
масавай інфармацыі, што змаглі б папоўніць прабелы ў нацыянальных і 
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лакальных СМІ, якія канцэнтруюцца на мясцовых праблемах: «Чаго цяпер 
сапраўды не хапае – і гэты прабел стане яшчэ больш відавочным у бліжэйшыя 
гады – дык гэта платформы для дыялогу паміж ЕС і Вялікабрытаніяй, 
якая дазволіла б увесці іх адносіны ў новае рэчышча» [6]. Даследчыкі 
канстатуюць некалькі парадаксальную заканамернасць: дамінаванне 
англійскай мовы ў глабальных СМІ і ў сацыяльных сетках прыводзіць 
да таго, што размешчаныя ў Злучаным Каралеўстве медыя, многія з якіх 
прытрымліваюцца пазіцыі «еўраскептыцызму», набываюць непрапарцыйны 
ўплыў на данясенне да сусветнай грамадскасці падзей у Еўропе. Напрыклад, 
амерыканскія і азіяцкія СМІ атрымліваюць навіны з лонданскіх рэсурсаў: 
«Гэта праблема кантынентальных інфармацыйных медыя. Еўрапейская 
парадак дня ствараецца, афармляецца і транслюецца СМІ, якія знаходзяцца 
па-за Еўразонай. Больш за тое – па-за Еўрапейскім саюзам» [6]. І пытанне 
нават не ў тым, што брытанскія журналісты (напрыклад, супрацоўнікі 
карпарацыі ВВС) пашыраюць «еўраскептыцызм», а ў тым, што яны цяпер 
знаходзяцца «не ў Еўропе».

Эксперты звяртаюць увагу і на тое, што сілы, якія падтрымліваюць 
еўраінтэграцыю, недастаткова поўна выкарыстоўваюць рэсурсы СМІ, 
каб прадэманстраваць грамадзянам выгады інтэграцыі, і не толькі 
эканамічныя [7]: «Аўдыторыя атрымала значна больш аргументаў 
“супраць”, чым “за”; прыхільнікі інтэграцыі засталіся незразумелымі, 
проста пералічыўшы перавагі ЕС» [5]. Як адзначаюць кіраўнікі Euronews, 
«грамадзяне расчараваныя ў Еўрапейскім саюзе, бо ўспрымаюць яго 
выключна ў якасці бюракратычнай структуры, якая не мае для іх аніякага 
значэння» [10, с. 59]. Пры гэтым некаторыя брытанскія выдаўцы да гэтага 
часу займаюць праеўрапейскую пазіцыю: напрыклад, Financial Times 
пазіцыянуецца ў якасці еўрапейскай арганізацыі навін («брытанскі брэнд у 
еўрапейскіх акулярах, які сочыць за сусветнай стужкай навін» [6].

Такім чынам, праблема ў сістэме масавага інфармавання еўрапейскай 
аўдыторыі, якая прывяла да ўсведамлення неабходнасці стварэння агульных 
СМІ інтэграцыйнага аб’яднання, не можа быць вырашана адным толькі 
пашырэннем палітычнага ўплыву новых медыя. Еўропа зноў сутыкаецца 
з пытаннямі інфармацыйнага суверэнітэту, камунікацыйнага адзінства і 
ўзгаднення ўнутраных інтарэсаў у медыйнай сферы з агульнаеўрапейскімі 
патрэбамі. Нягледзячы на ўкараненне новага глакальнага медыяфармату, 
новым СМІ ЕС яшчэ трэба будзе выпрацаваць мадэль функцыянавання, 
якая дазволіць пераадолець супярэчнасці паміж паняццямі «еўрапейская 
ідэнтычнасць» і «культурная разнастайнасць» ва ўмовах лічбавай 
трансфармацыі. Магчыма, у дадзеным выпадку можна весці гаворку пра 
тое, што еўрапейская медыясістэма сутыкнулася з праблемай мяжы росту 
ў дачыненні да ўплыву на інтэграцыйныя працэсы. І тады варта прызнаць: 
у сусветнай практыцы да гэтага часу не створана мадэляў узаемадзеяння 
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медыядзяржаў – удзельніц інтэграцыйных аб’яднанняў, якія гарантавалі 
б гарманізацыю нацыянальных інтарэсаў.
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