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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000056/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
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
namens de ID-Fractie

Betreft: De huidige en toekomstige situatie van de financiële steun aan Euronews

Tussen 2014 en 2018 ontving Euronews in totaal 122 miljoen EUR van de Commissie, wat neerkomt 
op een gemiddelde van 24,4 miljoen EUR per jaar. Dit betekent dat de private zender voor een derde 
uit EU-fondsen wordt gefinancierd, en dat terwijl de meeste EU-burgers niet eens de mogelijkheid 
hebben het tv-programma te ontvangen. Bovenstaande informatie is ontleend aan een antwoord op 
een vraag aan het directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten (EPRS).

Dit roept vragen op over de achtergrond van Euronews, ook in verband met het feit dat de 
voortzetting van de financiering van de zender door de Commissie nog steeds open is en of 
financiering al dan niet zal of moet worden nagestreefd.

1. Zijn de door Euronews ontvangen EU-middelen ooit aan andere nieuwszenders aangeboden?

2. Op welke criteria was de sluiting van de overeenkomst met Euronews gebaseerd?

3. In hoeverre is de Commissie van mening dat eerlijke concurrentie wordt gewaarborgd als 
Euronews – volgens een vertegenwoordiger van de omroeporganisatie – zonder financiering 
door de Unie niet levensvatbaar lijkt te zijn?

4. Hoe beoordeelt de Commissie het feit dat Euronews ook betaalde content produceert 
(gesponsorde bijdragen die steeds te herkennen zijn aan een toevoeging aan het begin en aan 
het einde van de bijdrage)? Heeft de EU een audit verricht om na te gaan of deze betaalde 
advertenties niet met EU-middelen in EU-talen worden vertaald?

5. Hoe beoordeelt de Commissie de vestiging van Euronews-kantoren in Brussel, Caïro, Doha, 
Londen, Parijs, Kiev, Istanbul, Dubai, Washington en Peking, waarbij slechts twee van de tien 
kantoren in een hoofdstad in de EU lijken te zijn gevestigd?

6. In hoeverre is er behoefte aan verdere promotie van Euronews met middelen van de Unie, 
gezien het feit dat de zender zelfs jaren na de oprichting ervan nog steeds geen relevant 
marktaandeel heeft kunnen verwerven en de oprichtende leden van de zender (de Europese 
Radio Unie) hun aandelen wellicht hebben verkocht wegens het gebrek aan succes van de 
zender, waardoor 88 % van Euronews nu in handen is van een niet-Europese financiële holding 
die verbonden is aan de Egyptische zakenman Naguib Sawiris?
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