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Θέμα: Η τρέχουσα και η μελλοντική χρηματοδοτική στήριξη του Euronews

Μεταξύ των ετών 2014 και 2018, το Euronews έλαβε συνολικά από την Επιτροπή 122 εκατομμύρια 
ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 24.4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι η 
χρηματοδότηση του ιδιωτικού αυτού καναλιού προέρχεται κατά το ένα τρίτο από κονδύλια της ΕΕ, 
παρά το γεγονός ότι, στην καλύτερη περίπτωση, ελάχιστοι πολίτες της ΕΕ μπορούν να λάβουν στο 
δέκτη τους το τηλεοπτικό αυτό πρόγραμμα. Οι ανωτέρω πληροφορίες ελήφθησαν από απάντηση σε 
ερώτηση που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS).

Αυτό εγείρει ερωτήματα όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας του Euronews, δεδομένου ότι 
το ζήτημα της χρηματοδότησης του καναλιού από την Επιτροπή παραμένει ανοικτό και δεν είναι 
σαφές αν αυτή θα πρέπει καν να συνεχιστεί.

1. Έχουν άραγε προσφερθεί ποτέ τα κονδύλια της ΕΕ που έλαβε το Euronews σε άλλους 
ειδησεογραφικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς;

2. Βάσει ποίων κριτηρίων έχει συναφθεί η σύμβαση με το Euronews;

3. Σε ποιο βαθμό θεωρεί η Επιτροπή ότι διασφαλίζεται θεμιτός ανταγωνισμός όταν το Euronews, 
σύμφωνα με εκπρόσωπο του ραδιοτηλεοπτικού αυτού φορέα, δεν φαίνεται να είναι βιώσιμο 
χωρίς χρηματοδότηση από την Ένωση;

4. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή το γεγονός ότι το Euronews παράγει και αμειβόμενο περιεχόμενο 
(επιχορηγούμενες συνεισφορές, αναγνωρίσιμες κάθε φορά από σχετική καταχώρηση στην αρχή 
και στο τέλος της συνεισφοράς) και έχει άραγε διενεργηθεί έλεγχος από την ΕΕ για να 
εξακριβωθεί ότι οι πληρωμένες αυτές καταχωρήσεις δεν μεταφράζονται στις γλώσσες της ΕΕ με 
τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ;

5. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή το γεγονός ότι το Euronews έχει δημιουργήσει στις Βρυξέλλες, το 
Κάιρο, τη Ντόχα, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Κίεβο, την Κωνσταντινούπολη, το Ντουμπάι, την 
Ουάσιγκτον και το Πεκίνο δέκα γραφεία, από τα οποία μόνο τα δύο φαίνεται να είναι 
εγκατεστημένα σε πρωτεύουσα της ΕΕ;

6. Κατά πόσο είναι απαραίτητη η περαιτέρω προώθηση του Euronews με κονδύλια της Ένωσης, 
δεδομένου ότι το κανάλι αυτό, χρόνια μετά τη δημιουργία του, δεν έχει ακόμη κατορθώσει να 
αποκτήσει σημαντικά μερίδια αγοράς, τα δε ιδρυτικά μέλη του (Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική 
Ένωση) έχουν ενδεχομένως, λόγω έλλειψης επιτυχίας του, πωλήσει τα μερίδιά τους, με 
αποτέλεσμα το Euronews να ανήκει πλέον κατά το 88 % σε μη ευρωπαϊκή εταιρεία 
χρηματοπιστωτικών συμμετοχών σχετιζόμενη με τον Αιγύπτιο επιχειρηματία Naguib Sawiris;
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