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Suġġett: Is-sitwazzjoni attwali u futura tal-appoġġ finanzjarju għal Euronews

Bejn l-2014 u l-2018, Euronews irċieva total ta' EUR 122 miljun mill-Kummissjoni, ekwivalenti għal 
medja ta' EUR 24,4 miljun fis-sena. Dan ifisser li terz tal-istazzjon privat huwa ffinanzjat mill-fondi tal-
UE, minkejja l-fatt li l-maġġoranza taċ-ċittadini tal-UE lanqas biss jistgħu jirċievu l-istazzjon televiżiv. 
L-informazzjoni ta' hawn fuq ittieħdet minn tweġiba għal talba lid-Direttorat Ġenerali għas-Servizzi ta' 
Riċerka Parlamentari (EPRS).

Din is-sitwazzjoni tqajjem mistoqsijiet dwar l-isfond tal-finanzjament ta' Euronews, fost affarijiet oħra 
b'rabta mal-fatt li t-tkomplija tal-finanzjament tal-istazzjon mill-Kummissjoni għadha kwistjoni miftuħa, 
u dwar jekk dan il-finanzjament hux se jitkompla jew jekk għandux jitkompla.

1. Il-fondi tal-UE li jirċievi Euronews qatt ġew offruti lil xandara tal-aħbarijiet oħra?

2. X'kienu l-kriterji li fuqhom kienet ibbażata l-konklużjoni tal-kuntratt ma' Euronews?

3. Il-Kummissjoni sa liema punt tqis li l-kompetizzjoni ġusta qed tiġi ssalvagwardjata jekk Euronews 
– skont rappreżentant tax-xandar – ma jidhirx li huwa vijabbli mingħajr il-finanzjament tal-Unjoni?

4. Il-Kummissjoni kif tivvaluta l-fatt li Euronews jipproduċi wkoll kontenut imħallas (kontribuzzjonijiet 
sponsorjati, rikonoxxibbli f'kull każ b'inserzjoni fil-bidu u fi tmiem il-kontribuzzjoni) u twettaq 
awditu tal-UE biex jiġi vverifikat li dawn ir-reklami mħallsa mhux qed jiġu tradotti fil-lingwi tal-UE 
bl-użu tal-fondi tal-UE?

5. Il-Kummissjoni kif tivvaluta t-twaqqif tal-uffiċċji ta' Euronews fi Brussell, il-Kajr, Doha, Londra, 
Pariġi, Kiev, Istanbul, Dubai, Washington u Beijing, meta donnu li tnejn minn għaxar uffiċċji biss 
huma stabbiliti f'belt kapitali tal-UE?

6. Sa liema punt hemm bżonn li Euronews ikompli jiġi promoss permezz tal-fondi tal-Unjoni, fid-
dawl tal-fatt li, anke snin wara l-ħolqien tiegħu, l-istazzjon għadu ma rnexxielu jikseb l-ebda 
sehem rilevanti mis-suq u l-membri fundaturi tal-istazzjon (l-Unjoni Ewropea tax-Xandir) setgħu 
biegħu l-ishma tagħhom minħabba n-nuqqas ta' suċċess tal-istazzjon, biex issa 88 % ta' 
Euronews jinsab f'idejn kumpanija azzjonarja finanzjarja mhux Ewropea marbuta man-negozjant 
Eġizzjan Naguib Sawiris?
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