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Įvadas 
01 „Euronews“ – tai daugiakalbis 24 valandų naujienų televizijos kanalas, kurį 
1993 m. sukūrė Europos transliuotojų sąjungai (EBU) priklausanti dešimties Europos 
visuomeninių transliuotojų grupė, siekdama stiprinti Europos tapatybę ir integraciją. 

02 Europos Komisija nuo pat šio televizijos kanalo sukūrimo dienos teikė paramą 
„Euronews“ ir rėmė programų apie ES reikalus kūrimą. Metams bėgant šios paramos 
formos buvo įvairios. Nuo 2010 m., po Komisijos sprendimo, kad „Euronews“ prisidėjo 
prie bendrojo Europos intereso informacijos srityje1, ES lėšos buvo teikiamos vienas po 
kito priimant partnerystės pagrindų susitarimus (PPS). 2018 m. Komisija per biudžeto 
eilutę „Žiniasklaidos veiksmai“ įsipareigojo „Euronews“ skirti 19,96 milijono eurų 
paramos. 

03 2014 m. Komisija išreiškė ketinimą „plėtoti ir skatinti „Euronews“ skirtą tvarų 
verslo modelį, be kita ko ir toliau vystant jo su viešosiomis paslaugomis susijusius 
įgaliojimus, padedant nustatyti naujus partnerius ir geriau panaudojant skaitmeninio 
perdavimo technologijas, visapusiškai laikantis „Euronews“ redakcinės 
nepriklausomybės principo“2. 2015 m. ir 2017 m. du nauji privatūs akcininkai įsigijo 
akcinio kapitalo, todėl kanalas 85 % priklauso privatiems investuotojams, o 15 % – ES ir 
ne ES transliuotojams bei vietos valdžios institucijoms (žr. 1 priedą). Šie pokyčiai vyko 
kartu su keliomis verslo transformacijomis. 

  

                                                      
1 2010 m. spalio 6 d. Komisijos sprendimas dėl 2010 m. iš dalies pakeistos dotacijų ir viešųjų 

sutarčių metinės darbo programos komunikacijos srityje. 

2 Komisijos pirmininko įgaliojimo raštas už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės 
visuomenės reikalus atsakingam Komisijos nariui, 2014 m. rugsėjo mėn. 



 4 

 

Apimtis ir metodas 
04 Šioje skubioje atvejo apžvalgoje nagrinėjama Komisijos ir „Euronews“ santykių 
2014–2018 m. plėtotė ir Komisijos vykdoma veikla siekiant stebėti, kaip įgyvendinamas 
dabartinis PPS. Šioje ataskaitoje analizuojama informacija buvo surinkta 2018 m. 
gruodžio mėn. – 2019 m. vasario mėn. surengus pokalbius su Ryšių tinklų, turinio ir 
technologijų generalinio direktorato (DG CNECT) pareigūnais ir „Euronews“ vadovybe, 
atlikus su Komisijos ir „Euronews“ pateikta finansine ir operatyvine informacija 
susijusių dokumentų peržiūrą ir tyrimus remiantis viešai prieinama informacija. 

05 Ši skubi atvejo apžvalga buvo atlikta po to, kai Europos Audito Rūmai gavo 
Europos Parlamento prašymą „išnagrinėti, ar „Euronews“ skirtas finansavimas 
vykdomas efektyviai ir skaidriai bei naudojamas vien tik siekiant įvykdyti „Euronews“ 
suteiktus įgaliojimus“.3 

  

                                                      
3 Europos Parlamento komitetų pirmininkų sueigos raštas, 2018 m. vasario mėn. 
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„Euronews“ veikla  
06 „Euronews“ yra vienas iš 140 vien tik žinias rodančių kanalų Europoje. Jis yra 
apibūdinamas kaip „visuotinės daugelio redakcinių lygmenų televizijos naujienos, 
kuriomis daugiausia siekiama pristatyti pasaulinę darbotvarkę iš konkrečios 
perspektyvos, kartu užtikrinant, kad ji būtų prieinama visame pasaulyje naudojant 
specialiai pritaikytas tarptautines laidas“4. Jis orientuojasi į pasaulinę auditoriją; jam 
yra nustatyta pasaulinė redakcinė darbotvarkė. „Euronews“ transliuojamas 
aštuoniomis ES ir keturiomis kitomis kalbomis, kaip parodyta 1 diagramoje. Jo 
pagrindiniai konkurentai yra DW („Deutsche Welle“), „France 24“, „AlJAzeera“, 
„i24News“, Rusijos kanalas RT, „BBC World news“ (priklausantis BBC) ir CNN5. Tačiau 
galimybės susipažinti su patikimais duomenimis apie „Euronews“ TV auditoriją ir kitų 
tarptautinių naujienų kanalų auditorijas yra ribotos daugiausia dėl didelių su jų gavimu 
susijusių išlaidų. 

1 diagrama. „Euronews“ kalbų chronologija 

 
Šaltinis: EAR. 

07 Nuo pat kanalo sukūrimo dienos iki 2015 m. „Euronews“ akcinis kapitalas 
priklausė viešųjų transliuotojų, kurie buvo EBU nariai, grupei. Sumažėjus jo akcininkų 
finansiniams įnašams, „Euronews“ turėjo ieškotis naujų partnerių, kad galėtų toliau 
vykdyti ir plėtoti savo veiklą. Šiame etape „Media Globe Networks“ (MGN), 
Liuksemburge įsikūrusi privati bendrovė, įsigijo 53 % kanalo kapitalo akcijų. Po dvejų 
metų, 2017 m., privatus Šiaurės Amerikos transliuotojas NBC įsigijo 25 % akcinio 
kapitalo, MGN padidino savo dalyvavimą iki 60 %, o likusi Europos transliuotojų ir 

                                                      
4 „TV naujienų kanalai Europoje“, Europos audiovizualinė observatorija (EAO), 2018 m. spalio 

mėn. 

5 „TV naujienų kanalai Europoje“, Europos audiovizualinė observatorija (EAO), 2018 m. spalio 
mėn. 
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vietos valdžios institucijų dalis sudarė 15 %. Dėl šių viena po kitos vykdytų operacijų 
akcinis kapitalas padidėjo nuo 4 032 840 eurų iki 26 885 595 eurų; nauji akcininkai 
sumokėjo 50 480 579 eurų įsigijimo įmoką, t. y. skirtumą tarp akcijos apskaitinės vertės 
ir sumokėtos kainos. 

08 Po MGN investicijų „Euronews“ pradėjo vykdyti restruktūrizavimo programą, kuri 
buvo pavadinta „Euronews Next“. Jis pirmiausia perėjo nuo bendro vaizdo tiekimo 
visomis kalbomis prie vieno vaizdo tiekimo kiekviena kalba. Taigi žiūrovai dabar gali 
matyti ekrane pateikiamą informaciją savo gimtąja kalba, o naujienų aprėptis yra 
pritaikyta nacionalinei auditorijai, daugiausia dėmesio skiriant ES reikalams. Dėl to 
buvo parengiama daugiau turinio nei anksčiau. „Euronews“ taip pat restruktūrizavo 
savo darbo jėgą. Transliavimas arabų ir persų kalbomis tapo išimtinai skaitmeninis, taip 
sumažinant šių dviejų kanalo laidų išlaidas. Kanalo korespondentų tinklas buvo 
išplėstas skaičiaus ir geografiniu aspektais. Dėl NBC įsitraukimo vadovaujantis 
konkurentų programavimo praktika geriausiu laiku buvo pradėtos transliuoti naujos 
anglų laidos programos. 

09 Iš „Euronews“ finansinių ataskaitų matyti, kad pajamos daugiausia gaunamos iš 
reklamos ir iš su Komisija pagal PPS pasirašytų sutarčių. 2014–2017 m. „Euronews“ 
skirti Komisijos mokėjimai padidėjo nuo 30 % iki 38 % „Euronews“ metinės apyvartos. 
„Euronews“ deda pastangas siekdamas padidinti pajamas iš reklamos ir įvairinti 
pajamų šaltinius.  
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Bendrasis ES interesas ir su viešosiomis 
paslaugomis susiję įgaliojimai 

10 2009 m. Komisijos Komunikacijos generalinis direktoratas (DG COMM) atliko 
nepriklausomą pagrindinių sutartinių santykių tarp „Euronews“ ir Komisijos vertinimą, 
kuriame padaryta išvada, kad „Euronews“ gali teigti, kad jis atlieka viešųjų paslaugų 
vaidmenį“. Atlikus vertinimą, Komisija nusprendė, kad „Euronews“ yra įstaiga, siekianti 
bendrojo Europos intereso informacijos srityje6, ir pripažino, kad „Euronews“ atsidūrė 
„de facto monopolijos“ situacijoje ir kad šis kanalas yra „ypatinga įstaiga dėl jos didelio 
specializacijos laipsnio vykdant veiksmus, kuriems yra būdingi specifiniai ypatumai“7. 
Remiantis šiuo pagrindu, 2010 m. PPS ir susijusios dotacijos buvo skirti nepaskelbus 
kvietimo teikti pasiūlymus pagal finansinį reglamentą8.  

11 Kiekvienais metais Komisija, tvirtindama metinę darbo programą ir skirstydama 
biudžetą eilutei „Žiniasklaidos veiksmai“, patvirtina, kad šios aplinkybės tebegalioja, 
t. y., kad „Euronews“ yra įstaiga, siekianti bendrojo Europos intereso. Tačiau situacija 
pasikeitė, 2018 m. rugpjūčio mėn. įsigaliojus naujajam Finansiniam reglamentui, 
kadangi nuorodos į įstaigas, siekiančias bendrojo Sąjungos intereso, nebeliko9. 

12 Nė viena ES valstybė narė nėra „Euronews“ suteikusi su viešosiomis paslaugomis 
susijusių įgaliojimų arba nelaiko jo visuomeniniu transliuotoju, o tai reiškia, kad jos 
neteikia jam jokio tiesioginio finansavimo. ES valstybės narės taip pat „Euronews“ 
netaiko privalomojo programų siuntimo taisyklių. Šios privalomojo programų siuntimo 
taisyklės leidžia vyriausybėms suteikti kanalams, siūlantiems turinį įgyvendinant viešojo 
intereso tikslus, teisę veiklą vykdyti visuose tinkluose10 (kabeliniuose, palydoviniuose, 

                                                      
6 2002 m. Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklių 162 straipsnis https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32 002R2342. 

7 2010 m. spalio 6 d. Komisijos sprendimas dėl 2010 m. iš dalies pakeistos dotacijų ir viešųjų 
sutarčių metinės darbo programos komunikacijos srityje. 

8 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002. 

9 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 2018/1046 124 konstatuojamoji dalis ir 180 straipsnis.https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32 018R1046 

10 Europos audiovizualinės observatorijos paskelbtas leidinys „Turėti privalomojo programų 
siuntimo taisykles ar jų neturėti“, 2005 m. spalio mėn. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex:32002R2342
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=celex:32002R2342
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skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose). Todėl „Euronews“ nėra prieinamas 
daugumai arba visiems Europos Sąjungos piliečiams.  

Redakcinė nepriklausomybė 
13 Kalbant apie reikalavimą užtikrinti redakcinę nepriklausomybę ir nešališkumą 
visais lygmenimis ir visose kalbinėse redakcijose, „Euronews“, bendrovei, teisiškai 
įsisteigusiai Prancūzijoje, taikomos Prancūzijos reglamentavimo sistemos dėl garso ir 
vaizdo komunikacijos11. 

14 Pagal su Komisija sudarytą sutartį kanalas „Euronews“ yra saistomas redakcinės 
chartijos, kuria reglamentuojamas ES remiamų programų kūrimas ir transliavimas. 
Šiame dokumente12 kanalas „Euronews“, vykdydamas prievoles, susijusias su PPS, 
sudarytu su Komisija, įsipareigoja laikytis žurnalistinių standartų, susijusių su redakciniu 
nepriklausomumu, nešališkumu, įvairove ir pagarba žiūrovams. Tolesni etiniai 
standartai, kurių turi būti laikomasi, yra įtraukti į „Euronews“ metines skaidrumo 
ataskaitas13, kuriose išdėstyta, kaip kanalui „Euronews“ sekasi laikytis įsipareigojimų, 
kurių privaloma laikytis pagal jo santykius su Komisija.  

15 Be to, kanalas „Euronews“, laikydamasis Prancūzijos teisės aktų, yra sudaręs 
redakcinę chartiją, taikomą visai veiklai ir kanalo kuriamoms ir transliuojamoms 
programoms; mūsų apžvalgos metu šis dokumentas nebuvo paskelbtas. 

16 Po to, kai 2015 m. MGN įsigijo daugumą akcinio kapitalo, „Euronews“ subūrė 
konsultacinę redakcinę kolegiją, kad įvertintų redakcinio departamento veiklos 
rezultatus ir strategiją bei patartų vadovybei redakciniais klausimais. Pagal „Euronews“ 
vidaus taisykles, smulkieji viešieji akcininkai skiria daugumą redakcinės kolegijos narių, 
įskaitant jos pirmininką, kuris turi veto teisę dėl redakcinių klausimų. Redakcinės 
kolegijos prašymu, konkrečiais atvejais „Euronews“ pasamdo „Osservatorio di Pavia“ 

                                                      
11 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su 
audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos 
paslaugų direktyva); 1986 m. rugsėjo 30 d. Įstatymas Nr. 86–1067 dėl komunikacijos laisvės 
(„Loi Léotard“) ir 2009 m. kovo 5 d. Įstatymas Nr. 2009–258 dėl audiovizualinės 
komunikacijos ir naujų televizijos viešųjų paslaugų. Taip pat žr. su garso ir vaizdo sektoriumi 
susijusios teisinės informacijos duomenų bazę Europoje: https://merlin.obs.coe.int/. 

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

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

https://merlin.obs.coe.int/
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(OdP), nepriklausomą masinės komunikacijos ir rinkimų kampanijų analizės ir tyrimų 
institutą14, kad šis atliktų „Euronews“ nešališkumo ir nepriklausomumo išorės 
vertinimus. 2016–2018 m. OdP paskelbė keturias ataskaitas dėl „Euronews“ darbo 
rezultatų pusiausvyros, teisingumo ir nešališkumo, ypač susijusių su tokiomis opiomis 
temomis kaip pranešimai apie konfliktus. Pagrindinės šių ataskaitų išvados 
atskleidžiamos „Euronews“ metinėse skaidrumo ataskaitose15. Pagrindiniai šių 
ataskaitų nustatyti faktai yra tai, kad analizuojamais atvejais „Euronews“ 
pademonstravo savo įsipareigojimą užtikrinti teisingumą, tikslumą ir nešališkumą, kad 
nebuvo atvejų, kai buvo pakenkta žurnalistų nepriklausomumui ir kad daugelyje istorijų 
buvo atspindėtos įvairios nuomonės. 

  

                                                      
14 https://www.osservatorio.it/lt/profilo/ 

15 „Euronews“ 2018, 2017 ir2016 m. skaidrumo ataskaitos. 

https://static.euronews.com/website/pdf/euronews-transparency-report-2018.pdf
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAgP6zz6LhAhUFWxoKHX5GCREQFjAAegQIAhAC&url=https://static.euronews.com/website/pdf/euronews-transparency-report-2017.pdf&usg=AOvVaw08uLkBabfb2fKahn2t0EbP
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAgP6zz6LhAhUFWxoKHX5GCREQFjACegQIARAC&url=http://static.euronews.com/website/pdf/euronews-transparency-report.pdf&usg=AOvVaw0w-tmmq9i5Z5QFZKOfw8o6
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Finansavimas, kontrolė ir stebėjimas 
17 Pirmasis ketverių metų trukmės PPS tarp Komisijos ir „Euronews“ buvo 
pasirašytas 2010 m. 2014 ir 2015 m. pabaigoje Komisija ir „Euronews“, atsižvelgdami į 
nuosavybės struktūros pokyčius, pasirašė du pereinamojo laikotarpio vienerių metų 
trukmės PPS. Paskutinis ketverių metų trukmės PPS buvo pasirašytas 2017 m. vasario 
mėn. Pagrindinis už PPS stebėjimą ir įgyvendinimą atsakingas generalinis direktoratas 
yra DG CNECT. 

18 Pagal PPS Komisija „Euronews“ skiria metines dotacijas programų keliomis 
kalbomis kūrimui ir transliavimui finansuoti, naudodama daugiausia biudžeto eilutę 
„Žiniasklaidos veiksmai“16. Šie asignavimai patenka į Komisijos administracinio 
savarankiškumo sritį17.  

19 Metinėje Žiniasklaidos veiksmų darbo programoje, kuri atlieka finansavimo 
sprendimo funkciją, nurodyti veiksmai, kuriuos DG CNECT ketina finansuoti per 
finansinius metus18. Šiuo atžvilgiu 2014–2018 m. sudarytos sutartys apibendrintos 2 
diagramoje. „Euronews“ veiklos finansavimas sudaro apie 80 % Žiniasklaidos 
veiksmams skirto metinio biudžeto. Iš tos pačios biudžeto eilutės taip pat 
finansuojamas radijo transliuotojų konsorciumas („Euranet Plus“) bei tyrimai, 
vertinimai ir auditai, daugiausia susiję su PPS, sudaryto su „Euronews“, įgyvendinimo 
stebėjimu. 

                                                      
16 2019 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas – 3 tomas, III skirsnis, Komisija. 

https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lt.htm. 

17 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 54 straipsnio 2 dalis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=celex%3A32 012R0966, atitinkanti 2018 m. liepos 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 58 straipsnį. 

18 Komisijos sprendimas dėl 2018 m. Žiniasklaidos veiksmų metinės darbo programos, 
atliekančios finansavimo sprendimo funkciją, priėmimo. Briuselis, 2018 2 13, C(2018) 708 
final. 

https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lt.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32012R0966
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32012R0966
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2 diagrama. 2014–2018 m. Žiniasklaidos veiksmų sutartys 

 
Šaltinis: ABAC Datawarehouse. 

20 Konkrečios DG CNECT su „Euronews“ sudaromos sutartys susijusios su Europos 
programų apie Sąjungos reikalus ir Sąjungos institucijų veiklą ir politikos sritis kūrimu ir 
transliavimu bei tam tikrų programų ES ir ne ES kalbomis kūrimu ir transliavimu. Iš 
dabartinių dvylikos veiklos kalbų keturios kalbos (arabų, persų, graikų ir vengrų) buvo 
įtvirtintos Komisijos prašymu, o jų išlaidos kartu su portugalų kalbos, kuri jau buvo 
naudojama, kai Komisija pradėjo teikti savo įnašą, išlaidomis finansuojamos pagal 
Žiniasklaidos veiksmų biudžeto eilutę, išskyrus persų kalbą, kuri finansuojama iš 
Užsienio politikos priemonių antraštinės dalies pagal biudžeto išlaidų kategoriją 
„Informavimas apie Sąjungos išorės santykius“.  

21 Pagal pagrindinę „Europos programų“ sutartį šiuo metu finansuojami skirtingų 
formatų, aprėpiančių „Euronews“ naujienas, kūrimas ir transliavimas. Paskutinės 
2018 m. gruodžio mėn. sudarytos sutarties, aprėpiančios 2019 m., vertė – 9 milijonai 
eurų; į ją taip pat buvo įtrauktas korespondentų penkiose Europos šalyse tinklo, 
socialinio korespondentų būstinėje tinklo ir naujienų, kurias kuria laisvai samdomų 
darbuotojų tinklas keliose ES sostinėse, finansavimas.  

22 Be to, pagal PPS keli kiti Komisijos generaliniai direktoratai sudaro konkrečias 
sutartis su „Euronews“ dėl žurnalų ir kito pranešimų turinio, susijusio su jų politikos 
sritimi, kūrimo ir transliavimo. Šios sutartys finansuojamos ne pagal Žiniasklaidos 
veiksmų biudžeto eilutę, o pagal su atitinkamomis politikos sritimis susijusius biudžeto 
asignavimus. Kiekvienam generaliniam direktoratui, sudarančiam konkrečią sutartį dėl 
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žurnalo, nustatoma prievolė stebėti jos finansinį įgyvendinimą. Pavyzdžiui, 2017 m. 8 
generaliniai direktoratai (išskyrus DG CNECT) įsipareigojo skirti apie 3,5 milijono eurų 
sumą, skirtą iš viso finansuoti septynias konkrečias sutartis su „Euronews“. 

23 3 diagramoje apibendrintos visos 2014–2018 m. sudarytos su „Euronews“ 
susijusios sutartys, kurios buvo nustatytos mūsų apžvalgos metu. Bendra šių sutarčių 
vertė sudaro 122 milijonus eurų arba 24,5 milijono eurų metinio vidurkio (iš kurio 18 
milijonų eurų skirta iš žiniasklaidos veiksmų biudžeto eilutės).  

3 diagrama. 2014–2018 m. finansuoti veiksmai 

  
Šaltinis: EAR 2014–2017 m. Finansinio skaidrumo sistemoje ir kiti 2018 m. finansiniai duomenys. 

24 Iš mūsų analizės nebuvo aišku, kaip DG CNECT užtikrina skirtingų konkrečių 
sutarčių, pagal PPS pasirašytų skirtingų tarnybų, koordinavimą. 2017–2020 m. PPS 
apima veiksmų pobūdį. Tačiau jame nenumatyta maksimali Sąjungos finansavimo 
suma per visą jo trukmę siekiant pateikti patikinimą, kad partnerystės pagrindų 
susitarimas nebuvo netinkamai naudojamas. Tai sumažina „Euronews“ skiriamos 
finansinės paramos skaidrumą ir bendrą atskaitomybę. 

25 Kalbant apie sąnaudas, 2013 m. Komisija leido naudoti vieneto sąnaudas. 
Metodas, naudojamas vieneto sąnaudoms apskaičiuoti, kuris buvo nustatytas 
Komisijos sprendimo19 priede, paskutinį kartą buvo peržiūrėtas 2018 m. spalio mėn. 
Finansinis PPS įgyvendinimo stebėjimas apima „Euronews“ kiekvienai sutarčiai 

                                                      
19 2013 m. lapkričio 7 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis naudoti vieneto sąnaudas pagal su 

„Euronews“ pasirašytus veiksmų dotacijų susitarimus C(2013) 7360 final. 

„Futuris“ (DG RTD, JRC, DG CNECT)         5 487 721   

„Real economy“ (DG COMM, DG EMPL, DG ECFIN)         3 052 948   

„Business planet“ (DG GROW)         2 053 111   
„Aid zone“ (DG ECHO)         1 465 416   
„On the Frontline“ (DG HOME)             501 113   
„Ocean“ (DG MARE)             427 554   
„Smart regions“ (DG REGIO)             345 387   
„Generation Y“ (DG EAC)             218 782   
IŠ VISO       13 552 032   

Išsami su žurnalais susijusi informacija (2014-2018 m.)
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nurodytų vieneto sąnaudų ex ante tikrinimą, mokėjimo prašymų tikrinimą ir ataskaitų 
apie su jais susijusių veiksmų vykdymą tikrinimą.  

26 Kiekvienais metais Komisija trečiosioms šalims paveda ex ante finansinius auditus, 
siekdama išanalizuoti ir patikrinti vieneto sąnaudas, kurios tam tikru laikotarpiu bus 
naudojamos konkrečiose sutartyse. Mes išanalizavome šių auditų rezultatus, kurie 
atkreipia dėmesį į šiuos apribojimus: 

a) Nesant analitinės apskaitos sistemos, ES programų sąnaudų nustatymas yra 
atliekamas ne apskaitos sistemoje; 

b) Nėra darbo laiko apskaitos žiniaraščių sistemos, todėl tam tikros personalo 
išlaidos yra priskiriamos veiklai remiantis įverčiais; 

c) Žiūrovų skaičiai, naudojami paskirstant pajamas konkrečioms kalbų paslaugoms, 
yra įverčiai; 

d) Ex post kontrolė yra būtina tvirtinant tam tikrus negalutinius įverčius, naudojamus 
nustatant vieneto sąnaudas. 

27 Šie apribojimai lemia vieneto sąnaudų ir faktinių sąnaudų nuokrypio riziką, kuri 
išlieka nepašalinta, ir kelia pavojų ES įnašo patikimam finansų valdymui.  
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Ataskaitų apie veiksmingumą teikimo 
sistema 
28 PPS nustatyti veiklos ataskaitų teikimo reikalavimai, skirti mokėjimo prašymams 
pagrįsti. Komisijos operatyvinio stebėjimo veikla apima „Euronews“ padarytos 
pažangos, įgyvendinant į PPS įtrauktame veiksmų plane nustatytus tikslus, tikrinimą (žr. 
II priedą). „Euronews“ savo ruožtu taip pat pradėjo stebėti savo veiklos rezultatus 
metų pabaigoje kiekybiškai įvertindamas rodiklių vertes ir teikdamas ataskaitas apie 
tikslų pasiekimą.  

29 Be to, Komisija, siekdama įvertinti skirtingus „Euronews“ veiklos aspektus, 
trečiosioms šalims pavedė tyrimus ir veiklos auditus (2009, 2014, 2016 ir 2018 m.). 
Tolesnių veiksmų ėmimasis atsižvelgiant į rekomendacijas, pateiktas šių vertinimų 
metu, ir „Euronews“ skirtų rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimas priklauso Komisijos 
veiklos užduotims. 

30 Su PPS susijusiame daugiamečiame veiksmų plane nustatyti tikslai yra ir 
kiekybiniai, ir kokybiniai. Tam tikri rodikliai reikalauja atlikti tolesnę kokybinę analizę. 
Iki mūsų apžvalgos parengimo datos Komisija nebuvo nustačiusi oficialios stebėjimo ir 
kontrolės sistemos, skirtos patikrinti „Euronews“ pranešamą veiklos informaciją apie 
rodiklius, susijusius su tikslais.  

31 2017 m. vasario mėn. „Euronews“ sutiko laikytis 1 lentelėje išvardytų 
įsipareigojimų, siekdamas prieš sudarant 2017 m. PPS patikinti Komisiją dėl kanalo 
redakcinės nepriklausomybės ir jo europinės perspektyvos pasikeitus jo nuosavybės 
struktūrai išlaikymo. Komisija turėtų kasmet tikrinti, ar „Euronews“ laikosi nustatytų 
įsipareigojimų, tačiau nenustatėme formalaus ryšio tarp šių įsipareigojimų ir metinės 
darbo programos, atliekančios finansavimo sprendimo funkciją, skyrimo kriterijų. 
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1 lentelė. 2017–2020 m. „Euronews“ įsipareigojimai 

 
Šaltinis: Europos Komisija. 

  

2017–2020 m. „Euronews“ įsipareigojimai

1
Įsipareigojimas teikti nešališką, pliuralistinę ir nepriklausomą informaciją ir įsipareigojimas 
parengti misijos deklaraciją, kurioje būtų apibrėžti šie bendri pagrindiniai principai, skirti 
Europos perspektyvai ir DNR išsaugoti

2
Ir toliau įgyvendinti dabartinius kanalo redakcinius principus, jo redakcinius valdymo 
mechanizmus ir vykdyti nepriklausomų įstaigų išorės vertinimą 

3 Ir toliau užtikrinti, kad daugiakalbystė būtų viena pagrindinių jo stiprybių 

4
Nenumatyti jokių darbuotojų skaičiaus mažinimų, susijusių su produkcijos modelio 
pokyčiais po to, kai buvo įgyvendintas naujasis verslo planas

5
Bus reikalaujama, kad pagrindinis už turinį atsakingas pareigūnas turėtų išsamių žinių apie 
ES reikalus ir valdymą

6 Išlaikyti pavadinimą „EURONEWS“ ir jį nuolat naudoti prekės ženkle
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Išvada 
32 Komisija, pasitelkusi finansinius įnašus ir partnerystės susitarimus, padėjo 
„Euronews“ pritraukti naujų partnerių, sukurti unikalų verslo modelį ir geriau išnaudoti 
skaitmeninio perdavimo technologijas (žr. 06 ir 08 dalis). Nuosavybės struktūros 
pokyčius lydėjo valdymo tvarkos atnaujinimai, kurie kartu su reglamentavimo aplinka 
(žr. 13–16 dalis) sustiprina redakcinę nepriklausomybę.  

33 Dauguma televizijos naujienų kanalų pajamų yra gaunamos iš reklamos, 
prenumeratos ir dotacijų, kurias vyriausybės skiria visuomeniniams transliuotojams20. 
ES valstybės narės „Euronews“ nėra suteikusios su viešosiomis paslaugomis susijusių 
įgaliojimų. ES remia esminę bendrų „Euronews“ pajamų dalį (žr. 03, 09, 10– 12 dalis). 
Geografinė ir kalbinė „Euronews“ aprėptis be šios ES paramos negalėtų būti išlaikyta 
(žr. 20 dalį). 

34 Tai reiškia, kad Komisija teikia svarbų pajamų šaltinį TV kanalui, kuris daugiausia 
yra privatus. Iki tol, kol nebuvo atlikta Finansinio reglamento peržiūra, ši parama buvo 
pagrįsta tuo, kad „Euronews“ turi bendro Sąjungos intereso tikslą informacijos srityje. 
Tačiau 2018 m. Finansiniame reglamente nebėra tokios paramos nuostatų21 (žr. 11 ir 
12 dalis).  

35 Oficialaus įvairių generalinių direktoratų, sudarančių konkrečias sutartis su 
„Euronews“, veiklos koordinavimo mechanizmo stygius sumažina „Euronews“ 
skiriamos finansinės paramos skaidrumą ir atskaitomybę (žr. 20–24 dalis). 

36 Apribojimai, kurie buvo nustatyti atlikus ex ante vieneto sąnaudų auditus, iki šiol 
nėra pašalinti. Jie susiję su analitinės apskaitos sistemos ir darbo laiko apskaitos 
žiniaraščių sistemos nebuvimu bei žiūrovų skaičiaus matavimais ir kitais įverčiais. Šie 
apribojimai kelia vieneto sąnaudų ir faktinių sąnaudų nuokrypio riziką. (žr. 25–27 dalis). 

37 Komisija nustatė veiksmingumo ataskaitų teikimo sistemą, kad išmatuotų 
„Euronews“ tikslų pasiekimą. Tačiau Komisija nėra nustačiusi sistemos, kad patikrintų 
                                                      
20 „Kas vyksta su televizijos naujienomis?“ Reuters instituto ataskaita. 2016 m. skaitmeninių 

naujienų projektas. 

21 Komisija teigia, kad šiuo metu dotacijos veiksmams yra skiriamos tik remiantis Finansinio 
reglamento 195 straipsnio c ir f punktais, nepaisant to, kad finansavimo sprendimas ir PPS 
su „Euronews“ jiems leistų skirti dotacijas veiklai remiantis Finansinio reglamento 180 
straipsnio 2 dalimi. 
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šį veiklos ataskaitų teikimą arba nustatytų ryšį tarp veiksmingumo ir metinio 
finansavimo sprendimo. Veiksmingumo kontrolės mechanizmai dirba ad hoc pagrindu, 
o ne oficialios kontrolės sistemos pagrindu. (žr. 28–31 dalis). 
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I priedas. ES ir ne ES transliuotojai ir 
vietos valdžios institucijos 

 
Šaltinis: www.euronews.com/about. 

 

Suomija – YLE

Švedija – TV4

Čekija– CT

Belgija – RTBF

Rumunija – TVR

Italija – RAI

Airija – RTE
Prancūzija
– France Télévisions
– Liono metropolis
– Ronos departamentas
– Ronos-Alpių regionas

Portugalija

Slovėnija – RTVSLO

Malta – PBS

Graikija – ERT

Kipras – CyBC

Rusija – RTR

Tunisas – TT

Marokas – SNRT

Ukraina – NTU

Šveicarija – SSR

Egiptas – ERTU

Alžyras – ENTV

ES transliuotojai ir vietos valdžios 
institucijos

Ne ES transliuotojai

http://www.euronews.com/about
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II priedas. 2017–2021 m. PPS tikslai ir 
susiję rodikliai 

 
Šaltinis: Europos Komisija. 

Tikslai Rodikliai

ES kalbų, kuriomis kuriamos su Europa susijusios istorijos, skaičius
ES šalių, kuriose kuriamos su istorijos, skaičius
Istorijų, kuriose nagrinėjami Europos reikalai, skaičius
Tiesioginės laidos
Retransliavimų skaičius (televizijos transliavimo tikslais)

Išorės saitų į jo turinį iš kitų nepaieškos arba socialinės žiniasklaidos svetainių skaičius.
Žiūrovų grįžtamasis ryšys, teikiamas e. paštu per mūsų svetainės grįžtamojo ryšio skirsnį ir per socialinius 
tinklus; reakcijų, „Twitter“ perskelbtų kitų vartotojų įrašų, pasidalinimų ir peržiūrų socialiniuose tinkluose 
skaičius.

Įsitraukimas į „Facebook“ (reakcijos + komentarai + pasidalinimai) per metus

„Euronews“ redakcinės chartijos laikymasis

Transliavimo laiko, skirto Europos reikalams kiekvienoje kalbos (tiek ES, tiek ne ES) tarnyboje, proporcinė dalis

Kalbant apie televiziją, Europos medijų pertransliuotų istorijų skaičių, „Euronews“ praneštų apie jų turinį, kurį 
yra panaudojusios kitos medijos. Šį rodiklį įmanoma taikyti panaudojus vaizdo turinio vandens ženklą.

Unikalios naršyklės
Unikalios naršyklės Europoje
Aplankyti puslapiai
Aplankyti puslapiai Europoje
Kiekvieno vizito laikas
Peržiūros svetainėje „YouTube“ (pasaulinės)
Peržiūros svetainėje „YouTube“ (Europoje)
Auditorijos pasiekimas „Facebook“ 28 dienas
Esamų platformų, kuriose veikia „Euronews“, aprašas

Ataskaitos iš nepriklausomos žiniasklaidos stebėjimo įstaigos, Osservatorio di Pavia, su kuria „Euronews“ 
bendradarbiauja įvairių veiksnių klausimais, įskaitant pusiausvyrą, teisingumą ir nešališkumą.

Atsil iepimai, kuriuos mūsų žiūrovai pasisiūlė pateikti  per socialinius tinklus, e. paštą arba per mūsų svetainę

Mūsų žiūrovų apklausa siekiant išmatuoti „Euronews“ pliuralistinio uždavinio suvokimą

ES kalbų, kurias aprėpia „Euronews“, skaičius
Europos gyventojų, galinčių suprasti „Euronews“, dydis.
Pasaulio gyventojų, galinčių suprasti „Euronews“, dydis.
Teikti  periodines ataskaitas siekiant pateikti  atnaujintą privalomojo programų siuntimo įpareigojimų statuso 
kiekvienoje šalyje apžvalgą

Ne ES kalbų, kurias aprėpia „Euronews“, skaičius
Pasaulio gyventojų, galinčių suprasti „Euronews“, dydis.

Teikti  periodines ataskaitas siekiant pateikti  atnaujintą privalomojo programų siuntimo įpareigojimų statuso 
kiekvienoje šalyje apžvalgą.

7. Užtikrinti kūrimą ir platinimą ne ES kalbomis

8. Išnagrinėti Euronews“ viešųjų paslaugų statuso ES šalyse išplėtimo galimybes

1. Laipsniškai didinti pranešimų apie ES reikalus ir politikos sritis apimtį

2. Dar labiau pagerinti „Euronews“ pranešimų apie ES reikalus kokybę

3. Užtikrinti Europos perspektyvą kiekvienos kalbos rinkai

4. Pagerinti „Euronews“skaitmeninę Europos reikalų aprėptį, sudarančią platesnės daugiaplatformės strategijos dalį

5. Užtikrinti pliuralistinę ES reikalų aprėptį, apimančią visus žiūrovų segmentus

6. Padidinti kūrimą ir platinimą ES kalbomis



cv

EUROPOS AUDITO RŪMAI 
12, rue Alcide de Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1 

Užklausos: eca.europa.eu/lt/Pages/ContactForm.aspx 
Interneto svetainė: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

© Europos Sąjunga, 2019 m.

Dėl leidimo naudoti arba kopijuoti nuotraukas arba kitą 
medžiagą, kurių autorių teisės nepriklauso Europos Sąjungai, 
būtina tiesiogiai kreiptis į autorių teisių subjektus.   

Šioje skubioje atvejo apžvalgoje aprašoma Europos 
Komisijos ir „Euronews“ santykių 2014–2018 m. plėtotė 
ir Komisijos vykdoma veikla siekiant stebėti, kaip 
įgyvendinamas dabartinis partnerystės pagrindų 
susitarimas.
Europos Audito Rūmų skubiose atvejų apžvalgose 
pateikiami faktai apie labai konkrečius klausimus ir 
problemas, prireikus, jose gali būti pateikta analizė, 
padedanti šiuos faktus suprasti. Skubi atvejo apžvalga 
nėra auditas.
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