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Въпрос с искане за устен отговор O-000056/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Christine Anderson, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Nicolaus Fest, Joachim 
Kuhs, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Gunnar Beck, 
Bernhard Zimniok, Guido Reil, Sylvia Limmer
от името на групата ID

Относно: Настоящото и бъдещото състояние на финансовата подкрепа за „Евронюз“

Между 2014 и 2018 г. „Евронюз“ е получил от Комисията общо 122 милиона евро, което се 
равнява на средно 24,4 милиона евро годишно. Това означава, че една трета от частния канал 
се финансира със средства на ЕС, въпреки факта, че повечето граждани на ЕС дори нямат 
достъп до тази телевизионна програма. Горепосочената информация е взета от отговор на 
запитване до Генералната дирекция за парламентарни изследвания (EPRS).

Това поражда въпроси относно контекста на „Евронюз“, включително предвид факта, че 
продължаването на финансирането на канала от страна на Комисията все още е отворен 
въпрос, както и това дали то ще бъде или изобщо следва да бъде продължено.

1. Предлагани ли са някога получаваните от „Евронюз“ средства на ЕС на други новинарски 
радио- и телевизионни оператори?

2. На какви критерии се основаваше сключването на договора с „Евронюз“?

3. До каква степен според Комисията е гарантирана лоялна конкуренция, ако „Евронюз“, 
според представител на телевизионния оператор, изглежда не би оцелял без 
финансиране от Съюза?

4. Каква е оценката на Комисията за факта, че „Евронюз“ също така произвежда платено 
съдържание (спонсорирани материали, които се разпознават благодарение на 
появяващата се в началото и в края на всеки материал информация), и извършен ли е 
одит от страна на ЕС, за да се провери, че тези платени реклами не се превеждат на 
езиците на ЕС със средства на ЕС?

5. Каква е оценката на Комисията за създаването на офиси на „Евронюз“ в Брюксел, Кайро, 
Доха, Лондон, Париж, Киев, Истанбул, Дубай, Вашингтон и Пекин, след като само два от 
десетте офиса се намират в столица на ЕС?

6. До каква степен е необходимо допълнително популяризиране на „Евронюз“ със средства 
на Съюза, след като дори години след създаването си каналът все още не е успял да 
спечели значим пазарен дял и учредителите му (Европейският съюз за 
радиоразпръскване) вероятно са продали акциите си заради липсата на успех на канала, в 
резултат на което понастоящем 88% от „Евронюз“ са собственост на неевропейски 
финансов холдинг, свързан с египетския бизнесмен Нагиб Савирис?
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