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Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000036/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Sabine Verheyen
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

Θέμα: Μελλοντική χρηματοδότηση του ραδιοφωνικού δικτύου Euranet Plus από την ΕΕ

Τα τελευταία 15 έτη, το πανευρωπαϊκό ραδιοφωνικό δίκτυο Euranet Plus έχει συμβάλει επιτυχώς, 
μέσω της ποικιλόμορφης συμμετοχής 13 δημόσιων και ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών σε 13 
κράτη μέλη, στη γεφύρωση του κενού πληροφόρησης μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της, 
ενισχύοντας την κατανόηση και προωθώντας τη συζήτηση σε όλα τα πεδία της χάραξης πολιτικής της 
ΕΕ.

1. Αναγνωρίζει η Επιτροπή τον μοναδικό χαρακτήρα του Euranet Plus, ενός πανευρωπαϊκού 
ραδιοφωνικού δικτύου με δυναμικές συντακτικές υπηρεσίες και τον δικό του οργανισμό, ο οποίος 
σχεδιάζει συμπαραγωγές, προωθεί ανταλλαγές και παράγει γνήσια πανευρωπαϊκά, 
εξατομικευμένα μορφότυπα για τα μέλη του, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη σύγκρισή του με 
οποιονδήποτε ραδιοφωνικό σταθμό όσον αφορά την αποστολή, την οργάνωση και τον τρόπο 
λειτουργίας του;

2. Επιβεβαιώνει η Επιτροπή την πρόθεσή της να διακόψει την άμεση επιχορήγηση του Euranet 
Plus στις 31 Δεκεμβρίου 2021 έχοντας πλήρη επίγνωση των αναπόφευκτων συνεπειών για το 
δίκτυο, του οποίου τα κεντρικά γραφεία στις Βρυξέλλες θα κλείσουν αμέσως και το προσωπικό 
του θα απολυθεί στις αρχές του 2022 σε περίπτωση που δεν λάβει περαιτέρω χρηματοδότηση 
από την ΕΕ;

3. Δύναται η Επιτροπή να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους κατά τη γνώμη της το Euranet 
Plus δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 195 του δημοσιονομικού κανονισμού, τις 
οποίες πληρούσε το 2017 και το 2019, με αποτέλεσμα να το αποκλείει από μια κλειστή 
διαδικασία χρηματοδότησης, παρά τις σημαντικές επενδύσεις της οργάνωσης τα τελευταία 
χρόνια, επενδύσεις που οδήγησαν, μεταξύ άλλων, σε ενισχυμένο έλεγχο επί του περιεχομένου 
και τελικά σε ενίσχυση των ειδικών χαρακτηριστικών, τα οποία δικαιολογούν την εξαίρεση από 
τον γενικό κανόνα επιχορήγησης βάσει πρόσκλησης υποβολής προτάσεων;

4. Δύναται η Επιτροπή να διευκρινίσει ποιες ρυθμίσεις θα έπρεπε να γίνουν, τόσο σε νομικούς όσο 
και σε δημοσιονομικούς όρους, προκειμένου να προσφέρει μια διετή συμφωνία άμεσης 
επιχορήγησης στο Euranet Plus, ως μεταβατικό μέτρο, για την περίοδο 2022-2023;
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