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Tema: Dėl situacijos, susijusios su esama ir būsima finansine parama „Euronews“ 

2014–2018 m. „Euronews“ iš Komisijos gavo iš viso 122 mln. EUR, t. y. vidutiniškai 24,4 mln. EUR 
per metus. Tai reiškia, kad privatus kanalas trečdaliu finansuojamas ES lėšomis, nepaisant to, kad 
dauguma ES piliečių net negali šios televizijos programos matyti. Pirmiau nurodyta informacija paimta 
iš atsakymo į prašymą, pateiktą Parlamentinių tyrimų paslaugų generaliniam direktoratui (DG EPRS).

Dėl to kyla klausimų dėl su „Euronews“ susijusių aplinkybių, taip pat dėl to, kad klausimas dėl tolesnio 
kanalo finansavimo Komisijos lėšomis vis dar yra neišspręstas ir neaišku dėl to, ar jo veikla apskritai 
bus (ar turėtų būti) tęsiama.

1. Ar tokios ES lėšos, kokias gaudavo „Euronews“, kada nors buvo pasiūlytos kitiems naujienų 
transliuotojams?

2. Kokiais kriterijais remiantis buvo sudaryta sutartis su „Euronews“?

3. Kaip, Komisijos nuomone, užtikrinama sąžininga konkurencija, jei, pasak transliuotojo atstovo, 
„Euronews“ nebūtų gyvybinga be Sąjungos finansavimo?

4. Kaip Komisija vertina tai, kad „Euronews“ taip pat rengia apmokėtą turinį (finansuojamas 
publikacijas kaskart galima atpažinti pagal žymas pradžioje ir pabaigoje), ir ar buvo atliktas ES 
auditas siekiant patikrinti, ar šie mokami reklaminiai pranešimai nėra verčiami į ES kalbas 
naudojant ES lėšas?

5. Kaip Komisija vertina „Euronews“ biurų steigimą Briuselyje, Kaire, Dohoje, Londone, Paryžiuje, 
Kijeve, Stambule, Dubajuje, Vašingtone ir Pekine, kai tik du iš dešimties biurų yra įsteigti ES 
sostinėse?

6. Kaip ilgai dar būtina bus remti „Euronews“ Sąjungos lėšomis, kai net praėjus keleriems metams 
nuo kanalo sukūrimo jis nepajėgė užimti atitinkamos rinkos dalies, o jo steigėjai (Europos 
transliuotojų sąjunga) galbūt dėl kanalo nesėkmės pardavė savo akcijas, todėl dabar 88 proc. 
„Euronews“ priklauso su Egipto verslininku Naguibu Sawirisu susijusiai ne Europos finansų 
kontroliuojančiajai įmonei?
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