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Temats: Pašreizējā un turpmākā situācija saistībā ar finansiālo atbalstu Euronews

Laikposmā no 2014. līdz 2018. gadam  Euronews no Komisijas saņēma kopumā 122 miljonus EUR, 
kas atbilst vidēji 24,4 miljoniem EUR gadā. Tas nozīmē, ka viena trešdaļa šī privātā TV kanāla tiek 
finansēta no ES līdzekļiem, neraugoties uz to, ka lielākā daļa ES iedzīvotāju to pat nevar uztvert. 
Šāda informācija ir iegūta no Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta (  EPRS ) 
atbildes uz tam uzdotu jautājumu.

Tas rada jautājumus par kontekstu ap  Euronews , arī saistībā ar to, ka jautājums par Komisijas 
finansējuma turpināšanu kanālam joprojām ir atvērts un par to, vai tas tiks turpināts un vai vispār tas 
būtu jādara.

1. Vai  Euronews saņemtie ES līdzekļi jebkad ir piedāvāti citām ziņu raidorganizācijām?

2. Kādi bija kritēriji, kas bija pamatā līguma noslēgšanai ar  Euronews ?

3. Cik lielā mērā Komisija uzskata, ka ir nodrošināta godīga konkurence, ja saskaņā ar  Euronews 
pārstāvi šī raidorganizācija šķiet dzīvotnespējīga bez ES finansējuma?

4. Kā Komisija vērtē to, ka  Euronews arī rada apmaksātu saturu (sponsorētas pārraides, ko katrā 
gadījumā var atpazīt pēc iekļautā materiāla pārraides sākumā un beigās) un vai ir veikta ES 
revīzija, lai pārliecinātos, ka šīs apmaksātās reklāmas netiek tulkotas ES valodās, izmantojot ES 
līdzekļus?

5. Kā Komisija vērtē  Euronews biroju izveidi Briselē, Kairā, Dohā, Londonā, Parīzē, Kijevā, 
Stambulā, Dubaijā, Vašingtonā un Pekinā, proti, tikai divi no desmit birojiem ir izveidoti kādā ES 
galvaspilsētā?

6. Cik lielā mērā  Euronews ir vēl vairāk jāpopularizē, izmantojot Savienības līdzekļus, jo pat 
daudzus gadus pēc kanāla izveides tas joprojām nav varējis iegūt būtisku tirgus daļu un kanāla 
dibinātāji (Eiropas Apraides savienība), iespējams, ir pārdevuši savas akcijas kanāla panākumu 
trūkuma dēļ, tādējādi 88 %  Euronews tagad pieder finanšu pārvaldītājsabiedrībai ārpus Eiropas, 
kas saistīta ar Ēģiptes uzņēmēju  Naguib Sawiris ?
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