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Εισαγωγή
01 Ο Euronews είναι ένας πολύγλωσσος ειδησεογραφικός τηλεοπτικός σταθμός

που εκπέμπει όλο το 24ωρο. Δημιουργήθηκε το 1993 από έναν όμιλο δέκα
ευρωπαϊκών δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, που ανήκαν στην Ευρωπαϊκή
Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και
ολοκλήρωσης.

02 Από τη δημιουργία του τηλεοπτικού σταθμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον

στηρίζει και επιχορηγεί την παραγωγή προγραμμάτων που αφορούν την ΕΕ. Όλα αυτά
τα χρόνια, η στήριξη αυτή έχει λάβει διάφορες μορφές. Από το 2010, κατόπιν της
απόφασης της Επιτροπής που αναγνώριζε ότι ο Euronews συνέβαλλε στην προαγωγή
του γενικού ευρωπαϊκού συμφέροντος στον τομέα της ενημέρωσης1, τα ενωσιακά
κεφάλαια του χορηγούνται μέσω διαδοχικών συμφωνιών-πλαισίου εταιρικής σχέσης
(ΣΠΕΣ). Το 2018 η Επιτροπή δέσμευσε υπέρ του Euronews 19,96 εκατομμύρια ευρώ,
μέσω του κονδυλίου του προϋπολογισμού «Ενέργειες πολυμέσων».

03 Το 2014 η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αναπτύξει και να

προωθήσει ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο για τον Euronews, συνιστάμενο,
μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω ανάπτυξη του χαρακτήρα του σταθμού ως δημόσιας
υπηρεσίας, στη διευκόλυνση της εξεύρεσης νέων εταίρων και στην καλύτερη
αξιοποίηση των τεχνολογιών ψηφιακής μετάδοσης, με πλήρη σεβασμό της
συντακτικής ανεξαρτησίας του σταθμού 2. Το 2015 και το 2017, δύο νέοι ιδιώτες
μέτοχοι απέκτησαν μετοχές του σταθμού, με αποτέλεσμα αυτός να ανήκει πλέον
κατά 85 % σε ιδιώτες επενδυτές και κατά 15 % σε ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς
από την ΕΕ και από τρίτες χώρες και σε τοπικές δημόσιες αρχές (βλέπε παράρτημα I).
Οι εξελίξεις αυτές συνοδεύθηκαν από μια σειρά επιχειρηματικών αλλαγών.

1

Απόφαση της Επιτροπής της 6.10.2010 για την τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος
εργασίας όσον αφορά τις επιχορηγήσεις και τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της
επικοινωνίας για το 2010.

2

Επιστολή ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Επιτροπής προς τον Επίτροπο
Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, Σεπτέμβριος 2014.
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Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης
04 Στην παρούσα συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση εξετάζονται η εξέλιξη

της σχέσης μεταξύ της Επιτροπής και του Euronews, μεταξύ 2014 και 2018, καθώς και
οι ενέργειες της πρώτης για την παρακολούθηση της εφαρμογής της τρέχουσας ΣΠΕΣ.
Τα στοιχεία που αναλύονται εν προκειμένω συγκεντρώθηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου του
2018 και Φεβρουαρίου του 2019, μέσω συνεντεύξεων τόσο με υπαλλήλους της
Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών όσο και
με τη διοίκηση του Euronews, με εξέταση εγγράφων που περιείχαν
χρηματοοικονομικές και επιχειρησιακές πληροφορίες και τα οποία μας παρείχαν η
Επιτροπή και ο ίδιος ο σταθμός, καθώς και κατόπιν έρευνας βάσει δημόσια
διαθέσιμων πληροφοριών.

05 Η παρούσα συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση πραγματοποιήθηκε σε

συνέχεια αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζήτησε από το ΕΕΣ να
εξετάσει αν η χρηματοδότηση του Euronews πραγματοποιείται κατά τρόπο αποδοτικό
και διαφανή και αν οι σχετικοί πόροι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την
υλοποίηση της εντολής που έχει ανατεθεί στον σταθμό 3.

3

Επιστολή της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Φεβρουάριος 2018.
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Δραστηριότητες του Euronews
06 Ο Euronews είναι ένας από τους 140 ειδησεογραφικούς τηλεοπτικούς σταθμούς

στην Ευρώπη. Περιγράφεται ως ένας διεθνής τηλεοπτικός ειδησεογραφικός σταθμός,
μεταδιδόμενος σε πολλές διαφορετικές γλώσσες, του οποίου κύριος στόχος είναι η
παρουσίαση της παγκόσμιας επικαιρότητας από ιδιαίτερη σκοπιά και η μετάδοσή της
σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διακρατικών και ειδικά προσαρμοσμένων διαύλων 4. Τα
προγράμματα του σταθμού εστιάζουν σε ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό και η
δημοσιογραφική του ατζέντα περιλαμβάνει θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος.
Όπως φαίνεται στο γράφημα 1, ο σταθμός εκπέμπει σε οκτώ ενωσιακές και τέσσερις
μη ενωσιακές γλώσσες. Οι κύριοι ανταγωνιστές του είναι οι σταθμοί Deutsche Welle
(DW), France 24, Al Jazeera, i24News, RT, BBC World News (που ανήκει στο BBC) και
CNN 5. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλά αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με το τηλεοπτικό
κοινό του Euronews, όπως και άλλων διεθνών ειδησεογραφικών τηλεοπτικών
σταθμών, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους της συγκέντρωσής τους.

Γράφημα 1 – Χρονογραμμή της διαθεσιμότητας του Euronews στις
διάφορες γλώσσες
Αγγλικά
Γαλλικά
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Ουκρανικά
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Χρηματοδότηση από την ΕΕ ειδήσεων και μαγκαζίνο που αφορούν ενωσιακά θέματα και τα θεσμικά όργανά της

5/13
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Ουκρανικά

Χρηματοδότηση από την ΕΕ όλης της παραγωγής και των εκπομπών του σταθμού
Ο σταθμός δεν χρηματοδοτείται από την ΕΕ
Σταθμοί που έπαψαν να εκπέμπουν στη συγκεκριμένη γλώσσα

Πηγή: ΕΕΣ.

07 Από τη δημιουργία του σταθμού και έως το 2015, το μετοχικό του κεφάλαιο

κατείχε όμιλος δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών που ήταν μέλη της EBU.
Λόγω της μείωσης των χρηματοδοτικών εισφορών των μετόχων του, ο Euronews
αναγκάστηκε να αναζητήσεις νέους εταίρους, προκειμένου να διατηρήσει και να
αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητές του. Ήταν η στιγμή κατά την οποία η Media
4

«TV news channels in Europe», Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τομέα Οκτώβριος 2018.

5

«TV news channels in Europe», Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τομέα Οκτώβριος 2018.

6
Globe Networks (MGN), μια ιδιωτική εταιρεία με έδρα στο Λουξεμβούργο, απέκτησε
το 53 % του μετοχικού κεφαλαίου του σταθμού. Δύο χρόνια αργότερα, το 2017, ο
βορειοαμερικανικός ιδιωτικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός NBC απέκτησε το 25 %
του μετοχικού κεφαλαίου και η MGN αύξησε τη συμμετοχή της στο 60 %, με
αποτέλεσμα το μερίδιο των ευρωπαϊκών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και τοπικών
αρχών να περιορίζεται σήμερα στο 15 %. Με τις διαδοχικές αυτές επενδύσεις, το
μετοχικό κεφάλαιο του σταθμού αυξήθηκε από 4 032 840 ευρώ σε 26 885 595 ευρώ·
οι νέοι μέτοχοι κατέβαλαν πριμ εξαγοράς (διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της
μετοχής και της τιμής που καταβλήθηκε) ύψους 50 480 579 ευρώ.

08 Μετά την επενδυτική κίνηση της MGN, ο Euronews ξεκίνησε ένα πρόγραμμα

αναδιάρθρωσης, γνωστό ως «Euronews Next». Σε ένα πρώτο στάδιο, η κοινή ροή
εικόνας για όλες τις γλώσσες αντικαταστάθηκε από μία χωριστή ροή εικόνας για κάθε
γλώσσα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι τηλεθεατές μπορούν πλέον να παρακολουθούν, στη
δική τους γλώσσα, ειδήσεις προσαρμοσμένες στο εθνικό τηλεοπτικό κοινό και με
επίκεντρο, πάντοτε, την ενωσιακή επικαιρότητα. Η αλλαγή αυτή σήμανε την
παραγωγή περισσότερου περιεχομένου από ό,τι στο παρελθόν. Ο σταθμός προέβη
επίσης και στην αναδιάρθρωση του εργατικού δυναμικού του. Η εκπομπή στα
αραβικά και τα περσικά έγινε αποκλειστικώς ψηφιακή, με αποτέλεσμα τη μείωση του
κόστους αυτών των δύο γλωσσικών υπηρεσιών. Το δίκτυο ανταποκριτών του σταθμού
διευρύνθηκε τόσο αριθμητικά όσο και γεωγραφικά. Η συμμετοχή του NBC σήμανε
επίσης την έναρξη μετάδοσης, από το αγγλικό σκέλος του σταθμού, νέων
προγραμμάτων στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, σύμφωνα με τις πρακτικές
προγραμματισμού των ανταγωνιστών.

09 Από τα οικονομικά στοιχεία του Euronews προκύπτει ότι τα έσοδά του

προέρχονται κυρίως από τις διαφημίσεις και τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με
την Επιτροπή στο πλαίσιο της ΣΠΕΣ. Μεταξύ 2014 και 2017, οι πληρωμές της
Επιτροπής προς τον Euronews αυξήθηκαν, από το 30 % στο 38 % του ετήσιου κύκλου
εργασιών του σταθμού. Ο σταθμός καταβάλλει προσπάθειες, προκειμένου να αυξήσει
τα έσοδα από τις διαφημίσεις και να διαφοροποιήσει τις πηγές των εσόδων του.
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Γενικό συμφέρον της ΕΕ και χαρακτήρας του
Euronews ως δημόσιας υπηρεσίας
10 Το 2009 η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Επιτροπής προέβη σε ανεξάρτητη

αξιολόγηση της βασικής συμβατικής σχέσης μεταξύ του Euronews και της Επιτροπής,
η οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ο Euronews μπορεί να ισχυριστεί ότι επιτελεί
λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας. Συνεπεία της αξιολόγησης, η Επιτροπή θεώρησε τον
σταθμό ως οργανισμό του οποίου ο σκοπός υπηρετούσε το γενικό ευρωπαϊκό
συμφέρον στον τομέα της ενημέρωσης6· αναγνώρισε ότι αυτός κατείχε de facto
μονοπωλιακή θέση και συνιστούσε οργανισμό ιδιάζοντος χαρακτήρα που ασκούσε
δραστηριότητες με ειδικά χαρακτηριστικά που απαιτούσαν υψηλό βαθμό
εξειδίκευσης 7. Επί της βάσης αυτής, από το 2010, για την ανάθεση των ΣΠΕΣ και τη
διάθεση των συνακόλουθων επιχορηγήσεων δεν χρειάζεται πρόσκληση υποβολής
προτάσεων, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό 8.

11 Κάθε χρόνο, κατά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας και την

κατανομή των πόρων του κονδυλίου «Ενέργειες πολυμέσων», η Επιτροπή
επιβεβαιώνει ότι οι εν λόγω συνθήκες εξακολουθούν να ισχύουν, ήτοι ότι ο Euronews
συνιστά οργανισμό του οποίου ο σκοπός υπηρετεί το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον.
Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε με την έναρξη ισχύος του νέου δημοσιονομικού
κανονισμού τον Αύγουστο του 2018, δεδομένου ότι αυτός δεν αναφέρεται πλέον σε
οργανισμούς που υπηρετούν το γενικό συμφέρον της Ένωσης9.

12 Κανένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχει αναθέσει στον Euronews εντολή

παροχής δημόσιας υπηρεσίας ούτε τον θεωρεί δημόσιο τηλεοπτικό οργανισμό,
γεγονός που σημαίνει ότι δεν τον χρηματοδοτούν άμεσα. Επίσης, τα κράτη μέλη της
ΕΕ δεν του επιβάλλουν υποχρέωση μεταφοράς σήματος. Οι κανόνες «μεταφοράς
σήματος» επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να παρέχουν στους τηλεοπτικούς σταθμούς,
6

Άρθρο 162 των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού του 2002.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex:32002R2342

7

Απόφαση της Επιτροπής της 6.10.2010 για την τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος
εργασίας για τις επιχορηγήσεις και τις δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της επικοινωνίας
για το 2010.

8

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002.

9

Αιτιολογική σκέψη 124 και άρθρο 180 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018. https://eurlex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046

8
των οποίων το περιεχόμενο προάγει τους σκοπούς του δημόσιου συμφέροντος, το
δικαίωμα μεταφοράς του σήματός τους σε όλα τα δίκτυα 10 (καλωδιακή, δορυφορική
και επίγεια ψηφιακή τηλεόραση). Ως εκ τούτου, ο Euronews δεν είναι προσβάσιμος
από το σύνολο των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε καν από την πλειονότητά
τους.

10

«To Have or Not to Have Must-Carry Rules», Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του
Οπτικοακουστικού Τομέα, Οκτώβριος 2005.

9

Συντακτική ανεξαρτησία
13 Όσον αφορά την απαίτηση διασφάλισης της συντακτικής ανεξαρτησίας και της

αμεροληψίας σε όλα τα επίπεδα και για όλα τα γλωσσικά σκέλη του σταθμού, ο
Euronews, ως εταιρεία με νόμιμη έδρα στη Γαλλία, υπόκειται στα γαλλικά ρυθμιστικά
πλαίσια που ισχύουν για την οπτικοακουστική επικοινωνία 11.

14 Δυνάμει της σύμβασής του με την Επιτροπή, ο Euronews δεσμεύεται από

καταστατικό σύνταξης που διέπει την παραγωγή και τη μετάδοση προγραμμάτων
επιχορηγούμενων από την ΕΕ. Στο έγγραφο αυτό 12, ο Euronews δεσμεύεται να
συμμορφώνεται με τα δημοσιογραφικά πρότυπα που αφορούν τη συντακτική
ανεξαρτησία, την αμεροληψία, τη διαφορετικότητα και τον σεβασμό των τηλεθεατών
κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων που συνδέονται με τη ΣΠΕΣ που έχει συνάψει
με την Επιτροπή. Άλλοι κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να τηρούνται
περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας του ίδιου του Euronews 13, στις
οποίες αναφέρεται ο βαθμός στον οποίο εκπληρώνει ο σταθμός τις υποχρεώσεις που
τον βαρύνουν βάσει της σχέσης του με την Επιτροπή.

15 Επιπλέον, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, ο Euronews έχει εκπονήσει

καταστατικό σύνταξης που ισχύει για όλες τις δραστηριότητες και τα προγράμματα
που παράγει και μεταδίδει. Το έγγραφο αυτό δεν είχε ακόμη δημοσιευθεί κατά τον
χρόνο της επισκόπησής μας.

16 Μετά την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών από την MGN

το 2015, ο Euronews συγκρότησε μια συμβουλευτική συντακτική επιτροπή,
υποχρέωση της οποίας είναι η αξιολόγηση των επιδόσεων και της στρατηγικής της
υπηρεσίας σύνταξης και η παροχή συμβουλών στη διοίκηση του σταθμού επί
11

Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών
οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων), νόμος
υπ’ αριθ. 86-1067 της 30/09/1986 σχετικά με την ελευθερία της επικοινωνίας («Loi
Léotard») και νόμος υπ’ αριθ. 2009-258 της 5/03/2009 σχετικά με την οπτικοακουστική
επικοινωνία και τη νέα δημόσια υπηρεσία της τηλεόρασης. Βλέπε επίσης τη βάση
δεδομένων με νομικές πληροφορίες σχετικά με τον οπτικοακουστικό τομέα στην Ευρώπη:
https://merlin.obs.coe.int/.

12

https://www.euronews.com/services-ue

13

https://static.euronews.com/website/pdf/euronews-transparency-report-2018.pdf

10
συντακτικών θεμάτων. Σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες του Euronews, οι
μειοψηφούντες μέτοχοι του δημόσιου τομέα διορίζουν την πλειοψηφία των μελών
της συντακτικής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της, ο οποίος έχει
δικαίωμα βέτο επί συντακτικών θεμάτων. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και κατόπιν
αιτήματος της συντακτικής επιτροπής, ο Euronews αναθέτει στο «Osservatorio di
Pavia» (OdP) –ένα ανεξάρτητο ινστιτούτο αναλύσεων και ερευνών σε θέματα μαζικής
επικοινωνίας και εκλογικών εκστρατειών 14– την εξωτερική αξιολόγηση της
αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας του. Κατά την περίοδο 2016-2018, το OdP
εξέδωσε τέσσερις εκθέσεις σχετικά με τον ισορροπημένο χαρακτήρα, τη δικαιοσύνη
και την αμεροληψία των εκπομπών του Euronews, ιδίως όσον αφορά ευαίσθητα
θέματα, όπως η ειδησεογραφία περί συγκρούσεων. Τα κύρια συμπεράσματα των
εκθέσεων αυτών παρατίθενται στις ετήσιες εκθέσεις περί διαφάνειας του Euronews 15.
Οι σημαντικότερες από αυτές τις διαπιστώσεις είναι ότι, στις συγκεκριμένες
περιπτώσεις που αναλύθηκαν, ο Euronews είχε επιδείξει την προσήλωσή του στη
δικαιοσύνη, την ακρίβεια και την αμεροληψία, ότι δεν υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις
οποίες να υπονομεύθηκε η ανεξαρτησία των δημοσιογράφων και ότι, στις
περισσότερες ειδήσεις, παρουσιάζονταν απόψεις από διάφορες οπτικές γωνίες.

14

https://www.osservatorio.it/en/profilo/.

15

Εκθέσεις περί διαφάνειας του Euronews για τα έτη 2018, 2017 και 2016.
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Χρηματοδότηση, έλεγχος και
παρακολούθηση
17 Η πρώτη τετραετούς ισχύος ΣΠΕΣ μεταξύ της Επιτροπής και του Euronews

υπεγράφη το 2010. Στο πλαίσιο των αλλαγών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, η Επιτροπή
και ο Euronews υπέγραψαν δύο μεταβατικές ΣΠΕΣ, μονοετούς ισχύος, μία στο τέλος
του 2014 και μία στο τέλος του 2015. Η τελευταία τετραετούς ισχύος ΣΠΕΣ υπεγράφη
τον Φεβρουάριο του 2017. Επικεφαλής γενική διεύθυνση για την παρακολούθηση και
την εφαρμογή της ΣΠΕΣ είναι η ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και
Τεχνολογιών.

18 Στο πλαίσιο της ΣΠΕΣ, η Επιτροπή επιχορηγεί ετησίως τον Euronews,

χρηματοδοτώντας την παραγωγή και τη μετάδοση προγραμμάτων σε διάφορες
γλώσσες, κυρίως μέσω του κονδυλίου του προϋπολογισμού «Ενέργειες
πολυμέσων» 16. Οι πιστώσεις αυτές εμπίπτουν στη διοικητική αυτονομία της
Επιτροπής 17.

19 Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για τις «Ενέργειες πολυμέσων», που επέχει θέση

απόφασης χρηματοδότησης, αναφέρει τις ενέργειες που προτίθεται να
χρηματοδοτήσει η ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών κατά
τη διάρκεια του οικονομικού έτους 18. Οι συμβάσεις που συνήφθησαν κατ΄ αυτό τον
τρόπο, μεταξύ 2014 και 2018, παρουσιάζονται συνοπτικά στο γράφημα 2. Η
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Euronews αντιστοιχεί περίπου στο 80 % του
ετήσιου προϋπολογισμού που διατίθεται για τις «Ενέργειες πολυμέσων». Το ίδιο
κονδύλιο του προϋπολογισμού χρηματοδοτεί επίσης μια κοινοπραξία ραδιοφωνικών

16

Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 – Τόμος 3,
Τμήμα III Επιτροπή. https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-el.htm.

17

Άρθρο 54, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 https://eurlex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A32012R0966 που αντιστοιχεί στο
άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018.

18

Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας για
το 2018 για τις «Ενέργειες πολυμέσων», που επέχει θέση απόφασης χρηματοδότησης.
Βρυξέλλες, 13.2.2018 C(2018) 708 final.
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οργανισμών (Euranet Plus), καθώς και μελέτες, αξιολογήσεις και ελέγχους, που
αφορούν κυρίως την παρακολούθηση της εφαρμογής της ΣΠΕΣ με τον Euronews.

Γράφημα 2 – Συμβάσεις για τις «Ενέργειες πολυμέσων» την περίοδο
2014-2018
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Πηγή: ABAC Datawarehouse.

20 Οι ειδικές συμβάσεις που συνάπτει η ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου

και Τεχνολογιών με τον Euronews αφορούν, αφενός, την παραγωγή και μετάδοση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων περί ενωσιακών θεμάτων, καθώς και περί των
δραστηριοτήτων και πολιτικών των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, και, αφετέρου,
την παραγωγή και μετάδοση περιεχομένου σε ορισμένες γλώσσες της ΕΕ και τρίτων
χωρών. Από τις σημερινές δώδεκα γλώσσες στις οποίες εκπέμπει ο σταθμός, τέσσερις
(αραβικά, περσικά, ελληνικά, ουγγρικά) προστέθηκαν κατόπιν αιτήματος της
Επιτροπής· το κόστος τους, μαζί με το κόστος της πορτογαλικής έκδοσης που υπήρχε
ήδη όταν άρχισε η συνεισφορά της Επιτροπής, χρηματοδοτείται από το κονδύλιο
«Ενέργειες πολυμέσων», με εξαίρεση την περσική έκδοση που χρηματοδοτείται από
το κονδύλιο «Προβολή της πληροφόρησης για τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης»,
υπό τον τίτλο «Μέσα εξωτερικής πολιτικής».

21 Η κύρια σύμβαση για τα «ευρωπαϊκά προγράμματα» χρηματοδοτεί επί του

παρόντος την παραγωγή και τη μετάδοση διαφορετικών τύπων προγραμμάτων που
καλύπτουν την ευρωπαϊκή επικαιρότητα. Η τελευταία σύμβαση που συνήφθη τον
Δεκέμβριο του 2018 για το 2019, ανερχόταν σε 9 εκατομμύρια ευρώ και προέβλεπε
επίσης τη χρηματοδότηση δικτύου ανταποκριτών σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες,
ανταποκριτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις κεντρικές υπηρεσίες, καθώς
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και την παραγωγή ειδήσεων από δίκτυο ανεξάρτητων δημοσιογράφων
εγκατεστημένων σε ορισμένες πρωτεύουσες της ΕΕ.

22 Επιπλέον, με την κάλυψη της ΣΠΕΣ, αρκετές άλλες γενικές διευθύνσεις της

Επιτροπής συνάπτουν επιμέρους συμβάσεις με τον Euronews για την παραγωγή και
μετάδοση τηλεοπτικών μαγκαζίνο και άλλου ενημερωτικού περιεχομένου που
σχετίζονται με τον εκάστοτε τομέα πολιτικής. Οι συμβάσεις αυτές δεν
χρηματοδοτούνται από το κονδύλιο «Ενέργειες πολυμέσων», αλλά από τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού που αφορούν τους σχετικούς τομείς πολιτικής. Κάθε ΓΔ που
συνάπτει επιμέρους σύμβαση για ένα τηλεοπτικό μαγκαζίνο έχει την υποχρέωση να
παρακολουθεί τη δημοσιονομική της εκτέλεση. Παραδείγματος χάριν, το 2017,
8 γενικές διευθύνσεις (εξαιρουμένης της ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου
και Τεχνολογιών) δέσμευσαν περί τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση
επτά επιμέρους συμβάσεων με τον Euronews.

23 Στο γράφημα 3 παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι συμβάσεις που συνήφθησαν

με τον Euronews μεταξύ 2014 και 2018 και κατεγράφησαν στο πλαίσιο της
επισκόπησής μας. Η συνολική αξία αυτών των συμβάσεων ανέρχεται
σε 122 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο ετησίως
σε 24,5 εκατομμύρια ευρώ (εκ των οποίων 18 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από το
κονδύλιο «Ενέργειες πολυμέσων»).

Γράφημα 3 – Δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν την περίοδο 2014-2018

Τίτλοι των μαγκαζίνο (2014 - 2018)
Futuris (ΓΔ RTD, JRC, ΓΔ CNECT)
Real economy (ΓΔ COMM, ΓΔ EMPL, ΓΔ ECFIN)
Business planet (ΓΔ GROW)
Aid zone (ΓΔ ECHO)
On the Frontline (ΓΔ HOME)
Ocean (ΓΔ MARE)
Smart regions (ΓΔ REGIO)
Generation Y (ΓΔ EAC)
ΣΥΝΟΛΟ

5 487 721
3 052 948
2 053 111
1 465 416
501 113
427 554
345 387
218 782
13 552 032

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει του συστήματος δημοσιονομικής διαφάνειας για την περίοδο 2014-2017 και άλλων
οικονομικών στοιχείων για το 2018.

24 Από την ανάλυσή μας δεν προκύπτει με σαφήνεια με ποιον τρόπο η

ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών εξασφαλίζει τον
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συντονισμό των επιμέρους συμβάσεων που υπογράφονται από τις διάφορες
υπηρεσίες βάσει της ΣΠΕΣ. Η φύση των δράσεων καθορίζεται στη ΣΠΕΣ 2017-2020.
Ωστόσο, η ΣΠΕΣ αυτή δεν καθορίζει το μέγιστο ποσό των ενωσιακών πόρων που θα
διατεθούν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, με συνέπεια να είναι αδύνατον να
διασφαλιστεί ότι δεν γίνεται κατάχρησή της. Αυτό μειώνει τη διαφάνεια της
οικονομικής στήριξης που παρέχεται στον Euronews και περιορίζει τη συνολική
λογοδοσία.

25 Όσον αφορά τις δαπάνες, το 2013 η Επιτροπή ενέκρινε τη χρήση του μοναδιαίου

κόστους. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τιμών μοναδιαίου
κόστους,η οποία καθορίζεται στο παράρτημα της απόφασης της Επιτροπής 19,
αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2018. Η οικονομική
παρακολούθηση της εφαρμογής της ΣΠΕΣ προϋποθέτει την εκ των προτέρων
επαλήθευση των τιμών μοναδιαίου κόστους που δηλώνει ο Euronews για κάθε
σύμβαση, την επαλήθευση των αιτήσεων πληρωμής και τον έλεγχο των εκθέσεων που
αναφέρονται στην εκτέλεση των συναφών δράσεων και συνοδεύουν τις αιτήσεις.

26 Κάθε χρόνο, η Επιτροπή αναθέτει σε εξωτερικούς ελεγκτές τους εκ των

προτέρων δημοσιονομικούς ελέγχους που σκοπό έχουν την ανάλυση και την
επαλήθευση των τιμών μοναδιαίου κόστους που θα χρησιμοποιηθούν στις επιμέρους
συμβάσεις για ορισμένο διάστημα. Αναλύσαμε τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών
και εφιστούμε την προσοχή στους ακόλουθους περιορισμούς:
α)

ελλείψει αναλυτικού λογιστικού συστήματος, η κοστολόγηση των προγραμμάτων
της ΕΕ πραγματοποιείται εκτός λογιστικού συστήματος·

β)

δεν υπάρχει σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας με αποτέλεσμα
ορισμένες δαπάνες προσωπικού να καταλογίζονται στις δραστηριότητες
κατ’ εκτίμηση·

γ)

τα ποσοστά τηλεθέασης που χρησιμοποιούνται για την κατανομή των εσόδων σε
συγκεκριμένες γλωσσικές υπηρεσίες προκύπτουν κατ’ εκτίμηση·

δ)

για την επιβεβαίωση ορισμένων προσωρινών εκτιμήσεων που χρησιμοποιούνται
για τον προσδιορισμό των τιμών μοναδιαίου κόστους απαιτούνται εκ των
υστέρων έλεγχοι.

19

Απόφαση της Επιτροπής, της 7.11.2013, με την οποία επιτρέπεται η χρήση του μοναδιαίου
κόστους στο πλαίσιο των συμφωνιών επιχορήγησης δράσεων που υπογράφονται με τον
Euronews [C(2013) 7360 final].
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27 Οι ανωτέρω περιορισμοί δημιουργούν κίνδυνο απόκλισης μεταξύ μοναδιαίου

και πραγματικού κόστους, ο οποίος δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί, και υπονομεύουν
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της συνεισφοράς της ΕΕ.
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Πλαίσιο αναφοράς στοιχείων σχετικά
με τις επιδόσεις
28 Η ΣΠΕΣ θέτει ορισμένες απαιτήσεις περί αναφοράς επιχειρησιακών στοιχείων

προς αιτιολόγηση των αιτήσεων πληρωμής. Η εκ μέρους της Επιτροπής επιχειρησιακή
παρακολούθηση περιλαμβάνει την επαλήθευση της προόδου του Euronews προς την
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο σχέδιο δράσης που περιλαμβάνεται στη ΣΠΕΣ
(βλέπε παράρτημα II). Από την πλευρά του, ο Euronews έχει επίσης αρχίσει να
παρακολουθεί τις επιδόσεις του, υπολογίζοντας τις τιμές των δεικτών στο τέλος του
έτους και αναφέροντας στοιχεία σχετικά με την επίτευξη των στόχων.

29 Επιπλέον, η Επιτροπή ανέθεσε σε εξωτερικούς συνεργάτες της την

πραγματοποίηση μελετών και ελέγχων, προκειμένου να αξιολογήσει διάφορες πτυχές
των δραστηριοτήτων του Euronews (το 2009, το 2014, το 2016 και το 2018). Η
παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων που διατυπώθηκαν σε συνέχεια των
αξιολογήσεων αυτών εμπίπτει στα επιχειρησιακά καθήκοντα της Επιτροπής, όπως και
η παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων που απευθύνονται στον
Euronews.

30

Οι στόχοι που καθορίζονται στο πολυετές σχέδιο δράσης που συνδέεται με τη
ΣΠΕΣ είναι τόσο ποσοτικοί όσο και ποιοτικοί. Ορισμένοι δείκτες χρειάζονται
περαιτέρω ποιοτική ανάλυση. Κατά τον χρόνο της επισκόπησής μας, η Επιτροπή δεν
είχε ακόμη καθιερώσει ένα επίσημο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου για την
επαλήθευση των επιχειρησιακών στοιχείων που αναφέρει ο Euronews σχετικά με
τους δείκτες που συνδέονται με τους στόχους του.

31 Τον Φεβρουάριο του 2017, ο Euronews συμφώνησε στην τήρηση των

δεσμεύσεων που παρατίθενται στον πίνακα 1, εν είδει διαβεβαίωσης προς την
Επιτροπή, πριν από τη σύναψη της ΣΠΕΣ για το 2017, ότι θα διατηρήσει τη συντακτική
αμεροληψία και την ευρωπαϊκή προοπτική του σταθμού, μετά την αλλαγή στο
ιδιοκτησιακό καθεστώτος του. Η Επιτροπή οφείλει να ελέγχει ετησίως αν ο Euronews
συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες δεσμεύσεις, ωστόσο δεν εντοπίσαμε κανέναν
τυπικό σύνδεσμο μεταξύ αυτών των δεσμεύσεων και των κριτηρίων ανάθεσης του
ετήσιου προγράμματος εργασίας που επέχει θέση απόφασης χρηματοδότησης.
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Πίνακας 1 – Δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Euronews για την περίοδο
2017-2020
Δεσμεύσεις του Euronews 2017 - 2020

1

2
3
4
5
6

Προσήλωση σε μια αμερόληπτη, πλουραλιστική και ανεξάρτητη ενημέρωση και δέσμευση
κατάρτισης δήλωσης αποστολής, στην οποία θα καθορίζονται οι κοινές αρχές που
απαιτείται να τηρούνται για την προστασία της ευρωπαϊκής προοπτικής και του
ευρωπαϊκού DNA
Συνεχής προσήλωση στην εφαρμογή των ισχυουσών συντακτικών αρχών του σταθμού, των
μηχανισμών συντακτικής διακυβέρνησης των εξωτερικών αξιολογήσεων από ανεξάρτητους
φορείς
Διατήρηση της πολυγλωσσίας ως ενός από τα βασικά πλεονεκτήματα
Καμία μείωση προσωπικού λόγω των αλλαγών στο μοντέλο παραγωγής μετά την εφαρμογή
του νέου επιχειρηματικού μοντέλου
Ο προϊστάμενος περιεχομένου οφείλει να γνωρίζει εις βάθος τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και
τη διακυβέρνηση της ΕΕ
Διατήρηση της ονομασίας «EURONEWS» και εμφανής προβολή της στο εμπορικό σήμα του
σταθμού

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Συμπέρασμα
32 Μέσω χρηματοδοτικών συνεισφορών και συμφωνιών εταιρικής σχέσης, η

Επιτροπή βοήθησε τον Euronews να προσελκύσει νέους εταίρους, να αναπτύξει ένα
ενιαίο επιχειρηματικό μοντέλο και να αξιοποιήσει καλύτερα τις τεχνολογίες ψηφιακής
μετάδοσης (βλέπε σημεία 06 και 08). Οι αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του
συνοδεύονταν από επικαιροποιήσεις των όρων διακυβέρνησής του, οι οποίοι, σε
συνδυασμό με το ρυθμιστικό περιβάλλον (βλέπε σημεία 13 έως 16), ενισχύουν τη
συντακτική ανεξαρτησία.

33 Τα έσοδα των περισσότερων τηλεοπτικών ειδησεογραφικών σταθμών

προέρχονται από τις διαφημίσεις, τις συνδρομές και τις επιχορηγήσεις που διαθέτουν
κυβερνήσεις στους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς20. Τα κράτη μέλη της
ΕΕ δεν αναγνωρίζουν στον Euronews χαρακτήρα δημόσιας υπηρεσίας. Ένα
σημαντικότατο μέρος των συνολικών εσόδων του Euronews προέρχεται από την ΕΕ
(βλέπε σημεία 03, 09, 10 έως 12 ). Η γεωγραφική και γλωσσική κάλυψη του Euronews
δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί χωρίς αυτή τη στήριξη από την ΕΕ (βλέπε σημείο 20).

34 Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή αποτελεί μείζονα πηγή εσόδων ενός τηλεοπτικού

σταθμού που ανήκει κατά πλειοψηφία σε ιδιώτες. Μέχρι την αναθεώρηση του
δημοσιονομικού κανονισμού, αυτή η στήριξη δικαιολογούνταν από το γεγονός ότι ο
Euronews υπηρετούσε το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον στον τομέα της ενημέρωσης.
Ωστόσο, ο δημοσιονομικός κανονισμός του 2018 δεν περιέχει πλέον διατάξεις που να
δικαιολογούν τη στήριξη αυτή 21 (βλέπε σημεία 11 και 12).

35 Η έλλειψη ενός τυπικού συντονιστικού μηχανισμού μεταξύ των διαφόρων ΓΔ
που συνάπτουν ειδικές συμβάσεις με τον Euronews μειώνει τη διαφάνεια της
οικονομικής στήριξης που του παρέχεται και περιορίζει τη λογοδοσία (βλέπε
σημεία 20 έως 24).

20

«What is happening to television news?» Έκθεση του Ινστιτούτου Reuters – Digital News
project 2016.

21

Η Επιτροπή δηλώνει ότι, επί του παρόντος, επιχορηγήσεις για δράσεις διατίθενται μόνο
βάσει του άρθρου 195, στοιχεία γ) και στ), του δημοσιονομικού κανονισμού, παρά το
γεγονός ότι η απόφαση χρηματοδότησης και η ΣΠΕΣ με τον Euronews θα της επέτρεπαν να
του διαθέτει επιχορηγήσεις λειτουργίας βάσει του άρθρου 180, παράγραφος 2, του
δημοσιονομικού κανονισμού.
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36 Οι περιορισμοί που αναδείχθηκαν από τους εκ των προτέρων ελέγχους των

τιμών μοναδιαίου κόστους δεν έχουν μέχρι στιγμής διευθετηθεί. Αυτοί αφορούν την
έλλειψη αναλυτικού λογιστικού συστήματος και συστήματος καταγραφής του χρόνου
εργασίας, καθώς και τις τιμές τηλεθέασης και άλλων κατ’ εκτίμηση στοιχείων. Οι εν
λόγω περιορισμοί δημιουργούν κίνδυνο απόκλισης μεταξύ του μοναδιαίου και του
πραγματικού κόστους. (Βλέπε σημεία 25 έως 27).

37 Η Επιτροπή θέσπισε ένα πλαίσιο αναφοράς στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις

για τη μέτρηση της επίτευξης των στόχων του Euronews. Ωστόσο, δεν έχει καθιερώσει
σύστημα που να της επιτρέπει να επαληθεύει αυτές τις αναφορές επιχειρησιακών
στοιχείων και να κάνει τη σύνδεση των επιδόσεων με την ετήσια απόφαση
χρηματοδότησης. Οι μηχανισμοί ελέγχου των επιδόσεων λειτουργούν περισσότερο ad
hoc, παρά βάσει επίσημου πλαισίου ελέγχου (βλέπε σημεία 28 έως 31).
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Παράρτημα I – Ραδιοτηλεοπτικοί
οργανισμοί από την ΕΕ και τρίτες
χώρες και τοπικές δημόσιες αρχές
Ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί
της ΕΕ και τοπικές αρχές

Ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί
τρίτων χωρών

Φινλανδία – YLE

Ρωσία – RTR

Σουηδία – TV4

Τυνησία – TT

Τσεχική Δημοκρατία – CT
Βέλγιο – RTBF
Ρουμανία – TVR
Ιταλία – RAI
Ιρλανδία – RTE
Γαλλία

– France Télévisions
– Métropole de Lyon
– Département du Rhône
– Région Rhône-Alpes

Πορτογαλία – RTP
Σλοβενία – RTVSLO
Μάλτα – PBS
Ελλάδα – ΕΡΤ
Κύπρος – CyBC

Πηγή: www.euronews.com/about.

Μαρόκο – SNRT
Ουκρανία – NTU
Ελβετία – SSR
Αίγυπτος – ERTU
Αλγερία– ENTV
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Παράρτημα ΙI – Στόχοι της ΣΠΕΣ για το
διάστημα 2017-2021 και συναφείς
δείκτες
Στόχοι

Δείκτες

1. Σταδιακή αύξηση του όγκου της ειδησεογραφίας σχετικά με θέματα και πολιτικές της ΕΕ
Αριθμός των γλωσσών της ΕΕ στις οποίες παράγονται ρεπορτάζ επί ευρωπαϊκών θεμάτων
Αριθμός των χωρών της ΕΕ από τις οποίες παράγονται ρεπορτάζ
Αριθμός των ρεπορτάζ που ασχολούνται με ευρωπαϊκές υποθέσεις
Ζωντανά προγράμματα
Αριθμός (τηλεοπτικών) αναμεταδόσεων
2. Περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της ειδησεογραφίας του Euronews που αναφέρεται σε θέματα της ΕΕ
Αριθμός εξωτερικών συνδέσμων προς το περιεχόμενο του σταθμού από ιστοτόπους που δεν παρέχουν υπηρεσίες αναζήτησης και δεν είναι μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
Παρατηρήσεις που υποβάλλουν οι τηλεθεατές με ηλεκτρονικά μηνύματα, μέσω της σχετικής ενότητας του ιστοτόπου μας και διά των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης· πλήθος αντιδράσεων, αναδημοσιεύσεων, κοινοποιήσεων και προβολών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ποσοστό ενεργού συμμετοχής στο Facebook (αντιδράσεις + σχόλια + κοινοποιήσεις) ετησίως
3. Διασφάλιση μιας ευρωπαϊκής προοπτικής για κάθε γλωσσική αγορά
Συμμόρφωση με το καταστατικό σύνταξης του Euronews
Ποσοστό του χρόνου μετάδοσης που αφιερώνεται σε ευρωπαϊκά θέματα σε κάθε γλώσσα (της ΕΕ και τρίτης χώρας)
Για την τηλεόραση, αριθμός ρεπορτάζ που αναμεταδίδονται από ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης (αναφορά στοιχείων από τον Euronews σχετικά με
το περιεχόμενο που έχει χρησιμοποιηθεί από άλλα μέσα ενημέρωσης) Ο δείκτης αυτός λειτουργεί μέσω του υδατογραφήματος που
ενσωματώνεται σε βιντεοσκοπημένο περιεχόμενο.
4. Βελτίωση της ψηφιακής κάλυψης ευρωπαϊκών θεμάτων από τον Euronews στο πλαίσιο μια ευρύτερης πολυπλατφορµικής στρατηγικής
Μοναδικοί φυλλομετρητές
Μοναδικοί φυλλομετρητές στην Ευρώπη
Προβολές σελίδας
Προβολές σελίδας στην Ευρώπη
Χρόνος ανά επίσκεψη
Προβολές στο YouTube (παγκοσμίως)
Προβολές στο YouTube (στην Ευρώπη)
Προβολές στο Facebook στη διάρκεια 28 ημερών
Καταγραφή των διαθέσιμων πλατφορμών στις οποίες είναι παρών ο Euronews
5. Εξασφάλιση πλουραλιστικής κάλυψης των θεμάτων της ΕΕ για όλες τις κατηγορίες κοινού
Αναφορές από ανεξάρτητο φορέα παρακολούθησης των μέσων ενημέρωσης (Osservatorio di Pavia), με τον οποίο ο Euronews συνεργάζεται σε
ζητήματα ισορροπημένης, δίκαιης και αμερόληπτης παρουσίασης
Παρατηρήσεις που υποβάλλουν οι τηλεθεατές διά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με ηλεκτρονικά μηνύματα ή μέσω του ιστοτόπου μας
Έρευνα στους τηλεθεατές μας με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσον γίνεται αντιληπτή η προσπάθεια του Euronews για εξασφάλιση
πλουραλισμού
6. Αύξηση της παραγωγής και της μετάδοσης σε γλώσσες της ΕΕ
Αριθμός γλωσσών της ΕΕ που καλύπτει ο Euronews
Μέγεθος του πληθυσμού στην Ευρώπη που μπορεί να καταλάβει τον Euronews
Μέγεθος του παγκόσμιου πληθυσμού που μπορεί να καταλάβει τον Euronews
Κατάρτιση περιοδικών εκθέσεων με επικαιροποιημένη επισκόπηση της κατάστασης ως προς την υποχρέωση μεταφοράς σήματος σε κάθε χώρα
7. Εξασφάλιση της παραγωγής και της μετάδοσης σε γλώσσες τρίτων χωρών
Αριθμός γλωσσών τρίτων χωρών που καλύπτει ο Euronews
Μέγεθος του παγκόσμιου πληθυσμού που μπορεί να καταλάβει τον Euronews
8. Διερεύνηση των δυνατοτήτων διεύρυνσης του καθεστώτος δημόσιας υπηρεσίας του Euronews στις χώρες της ΕΕ
Κατάρτιση περιοδικών εκθέσεων με επικαιροποιημένη επισκόπηση της κατάστασης ως προς την υποχρέωση μεταφοράς σήματος σε κάθε χώρα

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η παρούσα συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση
περιγράφει την εξέλιξη της σχέσης μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του τηλεοπτικού σταθμού
Euronews, μεταξύ 2014 και 2018, καθώς και τις
ενέργειες της πρώτης για την παρακολούθηση της
εφαρμογής της τρέχουσας συμφωνίας-πλαισίου
εταιρικής σχέσης.
Οι συνοπτικές περιπτωσιολογικές επισκοπήσεις του
ΕΕΣ παρουσιάζουν και στοιχειοθετούν την
πραγματικότητα που περιβάλλει εξαιρετικά
εστιασμένα και συγκεκριμένα ζητήματα ή
προβλήματα, οσάκις δε αναγκαίο, ενδέχεται να
περιλαμβάνουν ανάλυση προς διευκόλυνση της
κατανόησης αυτής της πραγματικότητας. Η συνοπτική
περιπτωσιολογική επισκόπηση δεν είναι έλεγχος.
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