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„ES parama padeda kanalui „Euronews“ išplėsti Europos reikalų 
nušvietimą, tačiau finansavimas turi būti geriau stebimas“, – 
teigia auditoriai 

Kaip nurodyta naujoje Europos Audito Rūmų skubioje atvejo apžvalgoje, ES parama, kurios 
apytikrė vertė – 24,5 milijono eurų per metus, padėjo „Euronews“ parengti unikalų verslo 
modelį ir transliuoti programas apie ES reikalus įvairiomis kalbomis. Tačiau dauguma ES piliečių 
negali jo žiūrėti, kadangi šis kanalas nėra viešasis transliuotojas nė vienoje valstybėje narėje. Be 
to, auditoriai nustatė Europos Komisijos vykdomo „Euronews“ veiklos rezultatų, susijusių su 
sutartais tikslais ir prisiimtais įsipareigojimais, stebėjimo trūkumų. 

Kanalą „Euronews“ 1993 m. sukūrė dešimt Europos visuomeninių transliuotojų, kad sustiprintų 
Europos tapatybę ir integraciją, o ES nuo to laiko jam skiria finansinę paramą. Pastaraisiais metais 
jis pakeitė savo nuosavybės struktūrą, pritraukęs privačių investuotojų. Auditoriai analizavo 
kanalo finansavimą 2014–2018 m. ir tai, kaip 2017–2020 m. Komisija stebėjo savo su „Euronews“ 
sudarytą partnerystės susitarimą. 

Auditoriai teigia, kad ES finansavimas yra esminė „Euronews“ pajamų dalis, kuri sudaro apie 
trečdalį jo metinės apyvartos. 2014–2018 m. jo sutartys su Komisija sudarė 122 milijonus eurų 
arba vidutiniškai 24,5 milijono eurų per metus.  

Auditoriai nustatė, kad be ES paramos „Euronews“ negali užtikrinti savo geografinės ir kalbinės 
aprėpties. Tačiau jie įspėja, kad dauguma ES piliečių negali jo žiūrėti, kadangi kanalas nėra 
transliuojamas visais – kabeliniais, palydoviniais ir skaitmeniniais antžeminiais – tinklais. 

„ES teikia esminį pajamų šaltinį TV kanalui, kuris yra iš esmės privatus, – teigė už apžvalgą 
atsakingas Europos Audito Rūmų narys Mihails Kozlovs. – Europos Komisija turėtų kasmet 
tikrinti, ar „Euronews“ laikosi su redakcinio nepriklausomumo ir Europos perspektyvos išlaikymu 
susijusių įsipareigojimų. Tačiau nenustatėme jokio oficialaus ryšio tarp šių įsipareigojimų ir 
Komisijos kriterijų, kuriais ji vadovaujasi, kasmet skirdama lėšas.“ 
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Nė viena ES valstybė narė nėra „Euronews“ suteikusi su viešosiomis paslaugomis susijusių 
įgaliojimų ir nė viena jų neteikia jam tiesioginio finansavimo. Po to, kai buvo atliktas 
nepriklausomas vertinimas, kad kanalas išties atlieka visuomeninio transliuotojo funkciją, 
Komisija jį traktuoja kaip specializuotą bendro Europos intereso įstaigą informacijos srityje. Todėl 
nuo 2010 m. Komisija su „Euronews“ yra susidariusi partnerystės susitarimus ir yra skyrusi jam 
dotacijų (be kvietimo teikti pasiūlymus), vadovaudamasi tuo metu galiojusiomis ES finansinėmis 
taisyklėmis. Tačiau šios taisyklės pasikeitė 2018 m. 

Komisija nustatė veiksmingumo ataskaitų teikimo sistemą, susijusią su „Euronews“ finansavimu. 
Tačiau ji neturi sistemos, kad patikrintų, ar „Euronews“ įgyvendina partnerystės susitarimuose 
sutartus tikslus. Komisija taip pat neturi įdiegusi jokio formalaus mechanizmo, kuris padėtų 
koordinuoti jos tarnybų su „Euronews“ pasirašytas specialiąsias sutartis. Auditoriai teigia, kad tai 
sumažina „Euronews“ skiriamos finansinės paramos skaidrumą ir atskaitomybę.  

Pastabos leidėjams 

2019 m. kovo mėn. pabaigoje pagrindiniai „Euronews“ akcininkai buvo Liuksemburge įsisteigusi 
bendrovė „Media Globe Networks“ (60 %) ir JAV tinklas NBC (25 %). Likusios 15 % akcijų priklauso 
ES ir ne ES transliuotojams ir vietos valdžios institucijoms. Šis kanalas šiuo metu transliuoja 
programas aštuoniomis ES kalbomis ir keturiomis ne ES kalbomis. Komisija panaudoja apie 80 % 
jo metinio biudžeto žiniasklaidos veiksmams, skirtiems paremti kanalą. Prieinami patikimi 
duomenys apie „Euronews“ auditoriją yra riboti. 

Skubioje atvejo apžvalgoje pateikiami faktai apie labai konkrečius klausimus. Ji nėra auditas. Ši 
apžvalga buvo atlikta Europos Parlamento prašymu patikrinti, ar „Euronews“ skirtas ES 
finansavimas vykdomas efektyviai ir skaidriai bei naudojamas vien tik siekiant įvykdyti kanalui 
suteiktus įgaliojimus.  

Audito Rūmų skubi atvejo apžvalga „Kaip Komisija stebi ES paramą „Euronews“ paskelbta jų 
interneto svetainėje (eca.europa.eu) 23 ES kalbomis.  
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