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Európai Számvevőszék: az uniós támogatásnak köszönhetően a 
Euronews szélesítheti európai kitekintését, finanszírozását 
azonban jobban nyomon kell követni 

Az Európai Számvevőszék legújabb gyorsvizsgálata szerint az Unió évente átlagosan 24,5 millió 
euró összegű támogatása segítette a Euronews-t egyedi üzleti modellje kifejlesztésében és 
abban, hogy számos nyelven sugározhasson hírműsorokat uniós témákról. A csatorna azonban 
a legtöbb uniós polgár számára nem elérhető, mivel egyetlen tagállamban sem minősül 
közszolgálati műsorszolgáltatónak. Ezenkívül az ellenőrök hiányosságokat tártak fel a Euronews 
teljesítményének az elfogadott célkitűzésekhez és kötelezettségvállalásokhoz képest történő 
bizottsági nyomon követésében. 

A Euronews csatornát 1993-ban tíz európai közszolgálati műsorszolgáltató indította az európai 
identitás és integráció erősítésének céljával, és az Unió kezdettől fogva anyagilag támogatja azt. 
Az elmúlt években magánberuházók bevonását követően megváltozott a tulajdonosi szerkezet. 
A számvevők a csatorna 2014 és 2018 közötti finanszírozását elemezték, valamint azt, hogy a 
Bizottság hogyan követte nyomon a Euronews-zal a 2017–2020-as időszakra kötött partnerségi 
keretmegállapodását. 

A számvevők megállapítása szerint a Euronews éves bevételének tetemes része, egyharmada 
származik uniós támogatásból. A Bizottsággal 2014 és 2018 között kötött szerződéseinek összege 
122 millió euró volt, ami évi átlagban 24,5 millió eurónak felel meg. 

Az ellenőrök megállapítása szerint uniós támogatás nélkül nem lehetne fenntartani a Euronews 
által biztosított földrajzi és nyelvi lefedettséget. Az ellenőrök azonban arra is figyelmeztetnek, 
hogy a csatorna a legtöbb uniós polgár számára nem elérhető, mivel nem minden hálózat (kábel, 
műhold, digitális földfelszíni televízió) kínálatában szerepel. 

„Az Unió jelentős bevételi forrást biztosít egy főként magántulajdonban lévő televíziós csatorna 
számára – jelentette ki Mihails Kozlovs, a gyorsvizsgálatért felelős számvevőszéki tag. – Noha az 
Európai Bizottságnak évente ellenőriznie kellene, hogy a Euronews betartja-e a szerkesztői 
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pártatlanság megőrzése és az európai perspektíva fenntartása terén vállalt kötelezettségeit, 
nekünk mégsem sikerült formális összefüggést találnunk e kötelezettségvállalások és a 
pénzeszközöket évente odaítélő bizottsági határozat kritériumai között.” 

Egyetlen tagállam sem adott a Euronews-nak közszolgálati megbízást, és egy tagállam sem 
finanszírozza azt közvetlen módon. Miután egy független értékelés szerint a Euronews 
közszolgálati szerepet tölt be, a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a csatorna a tájékoztatás terén az 
európai közérdeket szolgáló szervezet. Ennek alapján 2010-től kezdve a Bizottság partnerségi 
keretmegállapodásokat kötött a Euronews-zal, és az akkor érvényben lévő uniós pénzügyi 
szabályozással összhangban pályázati felhívás nélkül ítélt oda neki támogatásokat. Ezek a 
szabályok azonban 2018-ban megváltoztak. 

A Bizottság a teljesítményre vonatkozó beszámolási keretet vezetett be a Euronews-nak nyújtott 
támogatására nézve. A Bizottság azonban nem rendelkezik olyan rendszerrel, amely ellenőrizné, 
hogy a Euronews eléri-e a partnerségi keretmegállapodásokban meghatározott célkitűzéseket. 
A Bizottságnak emellett nincsen olyan formális mechanizmusa sem, amely biztosítaná a külön-
külön szerződéseket kötő főigazgatóságok közötti koordinációt. Amint a számvevők rámutatnak, 
ez csökkenti a Euronews számára nyújtott pénzügyi támogatás átláthatóságát és az 
elszámoltathatóságot. 

A szerkesztők figyelmébe 

A Euronews fő részvényesei 2019. március végén a luxembourgi székhelyű Media Globe 
Networks (60%) és az egyesült államokbeli NBC hálózat (25%). A fennmaradó 15% uniós és Unión 
kívüli műsorszolgáltatók és helyi hatóságok tulajdona. A csatorna jelenleg nyolc uniós és négy 
nem uniós nyelven sugároz műsorokat. A Bizottság a „Fellépések a multimédia területén” 
előirányzott éves költségvetésének mintegy 80%-ával támogatja a csatornát. A Euronews 
nézettségére vonatkozóan csak kevés megbízható adat áll rendelkezésre. 

A gyorsvizsgálat nem ellenőrzési jelentés: célja, hogy egy-egy konkrét téma kapcsán megállapítsa 
és bemutassa a mögöttes tényeket. Erre a vizsgálatra az Európai Parlament azon kérését 
követően került sor, hogy az Európai Számvevőszék „vizsgálja meg, hogy a Euronews számára 
nyújtott finanszírozást hatékony és átlátható módon, illetve kizárólag a Euronews 
megbízatásának teljesítéséhez használják-e fel”. 

A „Hogyan követi nyomon a Bizottság a Euronews számára nyújtott uniós támogatást” című 
számvevőszéki gyorsvizsgálat 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján 
(eca.europa.eu).  
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