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39. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη 
ανταποκριθεί στο αίτημα του 
Κοινοβουλίου για συνολική επανεξέταση 
της γραμμής του προϋπολογισμού για 
ενέργειες πολυμέσων, ιδίως όσον αφορά τη 
σύμβαση-πλαίσιο με το Euronews· 
αποφασίζει να μεταφέρει στο αποθεματικό 
τις σχετικές πιστώσεις του 
προϋπολογισμού, μέχρι να απαντήσει η 
Επιτροπή στις ανησυχίες που εξέφρασε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν επισημαίνει 
καμία έλλειψη από την πλευρά του 
Euronews όσον αφορά τις συμβατικές 
υποχρεώσεις του υποβολής εκθέσεων 
βάσει του ισχύοντος πλαισίου·

39. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη 
ανταποκριθεί στο αίτημα του 
Κοινοβουλίου για συνολική επανεξέταση 
της γραμμής του προϋπολογισμού για 
ενέργειες πολυμέσων, ιδίως όσον αφορά τη 
σύμβαση-πλαίσιο με το Euronews· 
αποφασίζει να μεταφέρει στο αποθεματικό 
τις σχετικές πιστώσεις του 
προϋπολογισμού, μέχρι να απαντήσει η 
Επιτροπή στις ανησυχίες που εξέφρασε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν επισημαίνει 
καμία έλλειψη από την πλευρά του 
Euronews όσον αφορά τις συμβατικές 
υποχρεώσεις του υποβολής εκθέσεων 
βάσει του ισχύοντος πλαισίου· 
επαναλαμβάνει ότι στηρίζει τη διάδοση 
αμερόληπτων πληροφοριών σχετικά με 
τις ευρωπαϊκές υποθέσεις· σημειώνει ότι 
το Euronews διανέμεται στο 67 % των 
νοικοκυριών στην Ένωση και το 
Ηνωμένο Βασίλειο, φθάνοντας σε 
εκατομμύρια Ευρωπαίους καθημερινά με 
πληροφορίες για τις υποθέσεις της ΕΕ· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι ο πρόσφατος 
ανεξάρτητος «Έλεγχος επιδόσεων των 
χρηματοδοτούμενων δράσεων στο 
πλαίσιο της γραμμής προϋπολογισμού για 
τις δράσεις πολυμέσων» επισημαίνει το 
γεγονός ότι το «de facto μονοπώλιο» του 
Euronews οφείλεται στην «ισχυρή 
ευρωπαϊκή και διασυνοριακή προοπτική 
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του, τόσο στη χρηματοδοτούμενη από την 
Ένωση όσο και στη μη 
χρηματοδοτούμενη από την Ένωση 
κάλυψη, καθώς και στον μεγάλο αριθμό 
γλωσσών, ακροαματικότητας και 
ψηφιακού προφίλ του σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες»· τονίζει, συνεπώς, τη 
σοβαρότητα της εγγραφής στο 
αποθεματικό του προϋπολογισμού που 
διατίθεται στο Euronews, και καλεί όλα 
τα μέρη να συνεργαστούν για την 
αποφυγή αυτής της κατάστασης πάση 
θυσία·
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