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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 14. maj 2019 

 
 

EU's støtte hjælper Euronews med at udvide sin dækning af EU-
anliggender, men finansieringen bør overvåges bedre, siger 
revisorerne 

Ifølge en ny kortfattet sagsgennemgang fra Den Europæiske Revisionsret har EU's støtte på 
gennemsnitlig 24,5 millioner euro om året hjulpet Euronews med at udvikle en enestående 
forretningsmodel og sende programmer om EU-anliggender på en række sprog. De fleste 
borgere i EU har imidlertid ikke adgang til kanalen, idet den ikke er en offentlig 
medietjenesteudbyder i nogen medlemsstat. Desuden identificerede revisorerne mangler i den 
måde, hvorpå Europa-Kommissionen overvåger Euronews' resultater i forhold til aftalte mål og 
indgåede forpligtelser. 

Euronews blev oprettet i 1993 af ti europæiske offentlige medietjenesteudbydere for at styrke 
europæisk identitet og integration, og EU har siden da ydet finansiel støtte. I de seneste år har 
den ændret sit ejerforhold ved at åbne op for private investorer. Revisorerne analyserede 
finansieringen af kanalen fra 2014 til 2018, og hvordan Kommissionen overvågede sin 
partnerskabsaftale med Euronews for perioden 2017-2020. 

EU-finansieringen er en grundlæggende del af Euronews' indtægter og udgør ca. en tredjedel af 
dens årlige omsætning, siger revisorerne. Euronews' aftaler med Kommissionen mellem 2014 og 
2018 beløb sig til 122 millioner euro, et gennemsnit på 24,5 millioner euro om året.  

Revisorerne konstaterede, at Euronews ikke ville kunne bibeholde sin geografiske og sproglige 
dækning uden støtte fra EU. De advarer imidlertid om, at de fleste borgere i EU ikke har adgang 
til kanalen, idet den ikke sendes på alle netværk - dvs. kabel-, satellit- og jordbaserede netværk. 

"EU udgør en stor indtægtskilde for en TV-kanal, som hovedsagelig er privatejet," siger Mihails 
Kozlovs, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for gennemgangen. 
"Europa-Kommissionen bør hvert år kontrollere, om Euronews overholder forpligtelserne til at 
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bevare sin redaktionelle upartiskhed og et europæisk perspektiv. Vi fandt imidlertid ingen formel 
forbindelse mellem disse forpligtelser og Kommissionens kriterier for årlig tildeling af midlerne." 

Ingen af medlemsstaterne har givet Euronews en public service-opgave, og ingen af dem 
finansierer kanalen direkte. En uafhængig vurdering konstaterede, at kanalen udfylder en public 
service-rolle, og derfor har Kommissionen betragtet den som et specialiseret organ, som arbejder 
for et mål af generel europæisk interesse på informationsområdet. Siden 2010 har Kommissionen 
derfor indgået partnerskabsaftaler med Euronews og tildelt den tilskud - uden indkaldelse af 
forslag - i overensstemmelse med EU's daværende finansielle regler. Disse regler blev dog ændret 
i 2018. 

Kommissionen har indført en ramme for resultatrapportering vedrørende sin finansiering af 
Euronews. Men den har ikke et system til at kontrollere, om Euronews opfylder de mål, som er 
fastsat i partnerskabsaftalerne. Kommissionen har heller ingen formel mekanisme til at 
koordinere de specifikke aftaler, dens tjenestegrene indgår med Euronews. Dette mindsker 
gennemsigtigheden af den ydede finansielle støtte til Euronews og ansvarligheden, siger 
revisorerne.  

Bemærkninger til redaktører 

Euronews' vigtigste aktionærer var ved udgangen af marts 2019 Media Globe Networks med 
hjemsted i Luxembourg (60 %) og det amerikanske netværk NBC (25 %). Medietjenesteudbydere i 
og uden for EU og lokale myndigheder ejer de resterende 15 %. Kanalen sender på nuværende 
tidspunkt på otte EU-sprog og fire ikke-EU-sprog. Kommissionen bruger ca. 80 % af sit årlige 
budget for multimedieaktiviteter til at støtte kanalen. Der foreligger kun begrænsede pålidelige 
data om Euronews' seere. 

En kortfattet sagsgennemgang præsenterer og fastslår kendsgerninger vedrørende et specifikt 
spørgsmål. Den er ikke en revision. Denne gennemgang er blevet gennemført efter anmodning 
fra Europa-Parlamentet om at undersøge, om EU's finansiering af Euronews gennemføres på en 
effektiv og gennemsigtig måde, og om denne finansiering udelukkende anvendes til at opfylde 
det mandat, som kanalen har fået.  

Revisionsrettens kortfattede sagsgennemgang "Hvordan Kommissionen overvåger EU's støtte til 
Euronews" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog.  
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