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Финансирането от ЕС помага на „Евронюз“ да разшири 
отразяването на европейски теми, но е необходим по-добър 
мониторинг на средствата, посочват одиторите 
Според новия бърз преглед на конкретен казус от Европейската сметна палата, 
финансирането от ЕС в размер на средно 24,5 млн. евро годишно е помогнало на 
„Евронюз“ да разработи уникален бизнес модел и да излъчва програми по въпроси, 
свързани с ЕС, на няколко езика. Повечето граждани на ЕС обаче нямат достъп до този 
канал, тъй като той не представлява обществен оператор в нито една държава членка. 
Освен това одиторите установиха слабости в начина, по който Европейската комисия 
извърша мониторинг на резултатите на „Евронюз“ спрямо съгласуваните цели и поетите 
ангажименти. 

„Евронюз“ е създаден през 1993 г. от група от десет европейски обществени радио 
и телевизионни оператори с цел да утвърждава европейската идентичност и интеграция. ЕС 
предоставя финансиране за информационния канал от неговото създаване. В последните 
години структурата на собственост на „Евронюз“ се променя с привличането на частни 
инвеститори. Одиторите анализираха финансирането на информационния канал в периода 
2014—2018 г., както и мониторинга от страна на Комисията на сключеното споразумение за 
партньорство с „Евронюз“ за периода 2017—2020 г. 

Те посочват, че финансирането от ЕС е основна част от приходите на „Евронюз“ 
и представлява около една трета от неговия годишен оборот. Сключените от „Евронюз“ 
договори с Комисията между 2014 г. и 2018 г. възлизат на 122 млн. евро, или средно 
24,5 млн. евро годишно.  

Одиторите установиха, че „Евронюз“ не би могъл да поддържа своя географски и езиков 
обхват без подкрепата от ЕС. Повечето граждани на ЕС обаче нямат достъп до този канал, 
тъй като той не се излъчва по всички мрежи — кабелна, сателитна и наземна цифрова 
телевизия. 
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„ЕС представлява основен източник на приходи за телевизионен канал, чиито 
собственици са предимно частни дружества,“ заяви Михаилс Козловс, членът на 
Европейската сметна палата, който отговаря за прегледа. „Европейската комисия следва 
да извършва ежегодни проверки дали „Евронюз“ спазва поетите ангажименти за 
поддържане на своята редакционна безпристрастност и европейска перспектива. ЕСП 
обаче не откри официална връзка между тези ангажименти и критериите на 
Комисията за ежегодно отпускане на средства.“ 

Нито една държава членка не е предоставила на „Евронюз“ статут на орган, натоварен със 
задължение да предоставя обществени услуги, нито му отпуска пряко финансиране. След 
извършване на независима оценка, която заключава, че информационният канал 
предоставя обществена услуга, Комисията го разглежда като специализиран орган, 
изпълняващ цели от общ европейски интерес в областта на информацията. Ето защо от 
2010 г. насам Комисията подписва споразумения за партньорство с „Евронюз“ и му отпуска 
безвъзмездна финансова помощ — без обявяване на покани за представяне на 
предложения — в съответствие с приложимите към момента финансови правила на ЕС. 
Тези правила обаче са изменени през 2018 г. 

Комисията е въвела рамка за отчитане на резултатите за отпусканите на „Евронюз“ 
средства. Тя обаче не е въвела система за проверка дали „Евронюз“ постига целите, 
одобрени в споразуменията за партньорство. Комисията не разполага и с официален 
механизъм за координиране на конкретните договори, които нейните служби сключват с 
„Евронюз“. Одиторите посочват, че това намалява прозрачността на финансовата подкрепа, 
предоставяна на „Евронюз“, и отговорността за отчитане.  

Бележки към редакторите 

Основните акционери в „Евронюз“ към края на март 2019 г. са установеното в Люксембург 
дружество Media Globe Networks (60 %) и американската мрежа NBC (25 %). Радио 
и телевизионни оператори от ЕС и извън него, както и местни обществени органи, 
притежават останалите 15 %. „Евронюз“ се излъчва понастоящем на осем езика на ЕС 
и четири езика на държави извън ЕС. Комисията използва около 80 % от годишния си 
бюджет за мултимедийни действия за подпомагане на канала. Наличността на надеждни 
данни относно аудиторията на „Евронюз“ е ограничена. 

Бърз преглед на конкретен казус е документ, който представя и установява фактите, 
свързани с конкретен въпрос; той не представлява одит. Настоящият бърз преглед на 
конкретен казус беше проведен след постъпило искане на Европейския парламент до ЕСП 
да извърши проверка дали финансирането на канала „Евронюз“ от ЕС е ефикасно 
и прозрачно и дали средствата се използват единствено за изпълнение на предоставения 
на канала мандат.  

Краткият преглед на конкретен казус „Мониторинг от страна на Комисията на 
финансирането от ЕС за „Евронюз“ е публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 
23 официални езика на ЕС.  
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