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Subiect: Situația actuală și viitoare a sprijinului financiar pentru Euronews

Între 2014 și 2018, Euronews a primit în total 122 de milioane EUR din partea Comisiei, echivalentul 
unei medii de 24,4 milioane EUR pe an. Acest lucru înseamnă că o treime din canalul privat este 
finanțată din fonduri UE, în pofida faptului că majoritatea cetățenilor UE nici măcar nu au acces la 
acest program TV. Informațiile de mai sus au fost preluate dintr-un răspuns la o solicitare adresată 
Direcției Generale Servicii de Cercetare Parlamentară (EPRS).

Acest lucru generează întrebări cu privire la contextul Euronews, inclusiv în legătură cu faptul că 
continuarea finanțării canalului de către Comisie este încă deschisă și întrebarea dacă această 
finanțare va fi sau ar trebui continuată.

1. Fondurile UE primite de Euronews au fost oferite și altor organisme de radiodifuziune care 
transmit știri?

2. Care au fost criteriile pe care s-a întemeiat încheierea contractului cu Euronews?

3. În ce măsură consideră Comisia că este garantată concurența loială dacă Euronews – conform 
unui reprezentant al postului – nu pare să fie viabil fără finanțare din partea Uniunii?

4. Care este evaluarea Comisiei cu privire la faptul că Euronews produce, de asemenea, conținut 
plătit (contribuții sponsorizate, care pot fi recunoscute în fiecare caz prin inserarea unui mesaj la 
începutul și la sfârșitul contribuției) și a fost efectuat un audit al UE pentru a verifica dacă aceste 
reclame plătite nu sunt traduse în limbile UE utilizând fonduri UE?

5. Care este evaluarea Comisiei cu privire la înființarea de birouri ale Euronews la Bruxelles, Cairo, 
Doha, Londra, Paris, Kiev, Istanbul, Dubai, Washington și Beijing, având în vedere că doar două 
din zece birouri par să fie înființate într-o capitală a UE?

6. În ce măsură este necesar să se promoveze în continuare Euronews prin fonduri ale Uniunii, 
deoarece, chiar la mai mulți ani de la crearea acestuia, canalul nu a reușit încă să câștige nicio 
cotă de piață relevantă, iar membrii fondatori ai canalului (Uniunea Europeană de Radio și 
Televiziune) ar fi putut să-și vândă acțiunile din cauza lipsei de succes a canalului, astfel încât 
88 % din Euronews este deținut în prezent de un holding financiar non-european legat de omul 
de afaceri egiptean Naguib Sawiris?
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