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ES atbalsts palīdz Euronews kanālam piedāvāt plašāku Eiropas 
lietu atspoguļojumu, bet finansējums ir labāk jāuzrauga, uzskata 
revidenti 

Jaunākajā Eiropas Revīzijas palātas ātrajā stāvokļa apskatā secināts, ka ES atbalsts vidēji 
24,5 miljoni EUR gadā ir palīdzējis Euronews izveidot unikālu darījumdarbības modeli un 
pārraidīt programmas par ES lietām vairākās valodās. Tomēr lielākajai daļai ES iedzīvotāju šis 
kanāls nav pieejams, jo neviena dalībvalsts to nav atzinusi par sabiedrisku raidorganizāciju. 
Turklāt revidenti konstatēja nepilnības attiecībā uz to, kā Eiropas Komisija uzrauga Euronews 
darbības rezultātus, kam par pamatu jābūt izvirzītajiem mērķiem un uzņemtajām saistībām. 

Euronews kanālu 1993. gadā izveidoja desmit Eiropas sabiedriskās raidorganizācijas ar mērķi 
nostiprināt Eiropas identitāti un integrāciju, un jau no paša sākuma to finansiāli ir atbalstījusi 
Eiropas Savienība. Pēdējos gados kanāls ir mainījis īpašnieku struktūru, piesaistot privātus 
investorus. Revidenti analizēja Euronews finansēšanu no 2014. līdz 2018. gadam un to, kā 
Komisija uzraudzīja ar Euronews noslēgto 2017.–2020. gada partnerības nolīgumu. 

Revidenti norāda, ka ES finansējums veido būtisku Euronews ieņēmumu daļu, proti, apmēram 
trešo daļu no ikgadējā apgrozījuma. Laikā no 2014. līdz 2018. gadam kanāla un Komisijas noslēgto 
līgumu vērtība bija 122 miljoni EUR jeb vidēji 24,5 miljoni EUR gadā.  

Revidenti konstatēja, ka Euronews nespētu nodrošināt tādu ģeogrāfisko un lingvistisko 
aptvērumu, ja nesaņemtu ES atbalstu. Tomēr revidenti norāda, ka lielākā daļa ES iedzīvotāju 
kanālam nevar piekļūt, jo to nepārraida visos tīklos (tie ir kabelis, satelīts un zemes ciparu 
televīzija). 

“ES sniedz lielāko daļu ieņēmumu TV kanālam, kura īpašnieki ir galvenokārt privāti,” teica par šo 
apskatu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Mihails Kozlovs. “Eiropas Komisijai katru 
gadu būtu jāpārbauda, vai Euronews ievēro uzņemtās saistības, proti, saglabā redakcionālo 
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neatkarību un Eiropas perspektīvu. Tomēr mēs nekonstatējām nekādu oficiālu saikni starp šīm 
saistībām un Komisijas kritērijiem, uz kuru pamata tā katru gadu piešķir finansējumu.” 

Neviena dalībvalsts nav piešķīrusi Euronews kanālam pilnvaras sniegt sabiedrisko pakalpojumu, 
un neviena no tām nepiešķir tiešo finansējumu. Atbilstoši neatkarīgam novērtējumam, kurā 
atzīts, ka kanāls tomēr pilda sabiedriska pakalpojuma funkciju, Komisija to ir uzskatījusi par 
speciālu struktūru ar vispārēju Eiropas nozīmi informācijas jomā. Tāpēc kopš 2010. gada Komisija 
ar Euronews ir slēgusi partnerības nolīgumus un piešķīrusi dotācijas, nerīkojot konkursu, saskaņā 
ar tolaik spēkā esošajiem ES finanšu noteikumiem. Tomēr noteikumi mainījās 2018. gadā. 

Komisija ir ieviesusi sistēmu ziņošanai par darbības rezultātiem, un uz tās pamata lemj par 
Euronews finansēšanu. Taču Komisijai nav sistēmas, kas ļautu pārbaudīt, vai Euronews sasniedz 
partnerības nolīgumos izvirzītos mērķus. Tāpat Komisija nav ieviesusi oficiālu mehānismu, ar kuru 
koordinēt specifiskos līgumus, ko tās dienesti noslēdz ar Euronews. Revidenti norāda, ka tas 
mazina Euronews kanālam sniegtā atbalsta pārredzamību un pārskatatbildību.  

Piezīmes izdevējiem 

Euronews kanāla galvenie akcionāri 2019. gada marta beigās bija Luksemburgā bāzētais 
uzņēmums “Media Globe Networks” (60 %) un ASV kanāls “NBC” (25 %). Atlikušie 15 % pieder 
ES un trešo valstu raidorganizācijām, kā arī pašvaldībām. Euronews pašlaik piedāvā raidījumus 
astoņās ES un četrās citās valodās. Komisija šā kanāla atbalstam izmanto apmēram 80 % no tās 
ikgadējā budžeta, kas piešķirts multivides darbībām. Stabili dati par Euronews auditoriju ir 
ierobežoti. 

Ātrajā stāvokļa apskatā ir izklāstīti un pamatoti fakti saistībā ar konkrētu jautājumu; tā nav 
revīzija. Šis apskats ir sagatavots pēc Eiropas Parlamenta lūguma, lai analizētu, vai ES finansē 
Euronews kanālu efektīvi un pārredzami un vai šis finansējums tiek izmantots tikai nolūkā īstenot 
kanālam piešķirtās pilnvaras.  

ERP ātrais stāvokļa apskats “Kā Komisija uzrauga ES atbalstu Euronews kanālam” ir pieejams 
ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās.  
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