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for ID-Gruppen

Om: Den nuværende og fremtidige situation for den finansielle støtte til Euronews

Mellem 2014 og 2018 modtog Euronews i alt 122 mio. EUR fra Kommissionen, svarende til et 
gennemsnit på 24,4 mio. EUR om året. Det betyder, at en tredjedel af den private kanal finansieres 
med EU-midler, selv om de fleste EU‑borgere ikke engang kan modtage TV‑programmet. 
Ovenstående oplysninger er taget fra et svar på en anmodning til Generaldirektoratet for 
Parlamentarisk Forskning (EPRS).

Dette giver anledning til spørgsmål om baggrunden for Euronews og også om den omstændighed, at 
Kommissionens finansiering af kanalen stadig er åben, og hvorvidt den vil eller overhovedet bør 
fortsætte.

1. Er de EU-midler, som Euronews har modtaget, nogensinde blevet tilbudt til andre 
nyhedskanaler?

2. Hvilke kriterier lå til grund for indgåelsen af aftalen med Euronews?

3. I hvilket omfang mener Kommissionen, at den fair konkurrence sikres, hvis Euronews – ifølge en 
repræsentant for TV-selskabet – ikke ser ud til at være levedygtig uden EU-finansiering?

4. Hvordan vurderer Kommissionens den omstændighed, at Euronews også producerer betalt 
indhold (sponsorerede bidrag, som i hvert tilfælde kan identificeres ved en påtegning i 
begyndelsen og slutningen af bidraget), og er der blevet foretaget en EU-revision for at 
kontrollere, at disse betalte reklamer ikke bliver oversat til EU-sprog ved hjælp af EU-midler?

5. Hvordan vurderer Kommissionen oprettelsen af Euronews‑kontorer i Bruxelles, Kairo, Doha, 
London, Paris, Kiev, Istanbul, Dubai, Washington og Beijing, hvorved kun to ud af ti kontorer ser 
ud til at have hjemsted i en EU-hovedstad?

6. I hvilket omfang er der behov for yderligere at fremme Euronews gennem EU-midler, i 
betragtning af at kanalen selv år efter dens oprettelse stadig ikke har været i stand til at vinde 
nogen relevant markedsandel, og kanalens stiftende medlemmer (Den Europæiske Radiounion) 
muligvis har solgt sine aktier på grund af kanalens manglende succes, således at 88 % af 
Euronews nu ejes af et ikkeeuropæisk finansielt holdingselskab med forbindelser til den 
egyptiske forretningsmand Naguib Sawiris?
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