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Audiitorite sõnul aitab ELi toetus Euronewsil süvendada Euroopa 
teemade kajastamist, kuid rahastamine vajab paremat 
järelevalvet 

Euroopa Kontrollikoja uue teema kiirülevaate kohaselt on ELi toetus (keskmiselt 24,5 miljonit 
eurot aastas) aidanud Euronewsil välja töötada ainulaadse ärimudeli ja kajastada ELi teemasid 
paljudes keeltes. Enamik ELi kodanikke ei saa aga kanalit vaadata, kuna sellel ei ole üheski 
liikmesriigis avalik-õigusliku ringhäälinguorganisatsiooni staatust. Lisaks avastasid audiitorid 
puudusi selles, kuidas Euroopa Komisjon kontrollib Euronewsi võetud eesmärkide ja 
kohustuste täitmist. 

Euronewsi käivitasid 1993. aastal kümme Euroopa avalik-õiguslikku ringhäälinguorganisatsiooni 
eesmärgiga tugevdada Euroopa identiteeti ja integratsiooni, ning EL on kanalit selle loomisest 
peale rahaliselt toetanud. Viimastel aastatel on Euronewsi omandistruktuur erainvestorite 
kaasamise tõttu muutunud. Audiitorid analüüsisid Euronewsi rahastamist aastatel 2014–2018 ja 
komisjoni järelevalvet Euronewsiga ajavahemikuks 2017–2020 sõlmitud partnerluslepingu 
täitmise üle. 

Audiitorite sõnul moodustab ELi eelarvest pärit raha olulise osa Euronewsi tuludest ja ligikaudu 
kolmandiku kanali käibest. Uudistekanali ja komisjoni vahel aastatel 2014–2018 sõlmitud 
lepingute maht oli 122 miljonit eurot, st keskmiselt 24,5 miljonit eurot aastas.  

Audiitorid leidsid, et Euronewsi geograafilist ja keelelist katvust ei oleks võimalik ilma ELi 
toetuseta säilitada. Samas hoiatavad nad, et enamik ELi kodanikest ei saa kanalit vaadata, kuna 
seda ei edastata kõigis võrkudes – kaabel-, satelliit- ja maapealses levis. 

„ELi toetus moodustab selle peamiselt eraomandis oleva telekanali ühe olulise sissetulekuallika,“ 
ütles ülevaate eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Mihails Kozlovs. „Euroopa Komisjon 
peaks igal aastal kontrollima, kas Euronews täidab enda võetud kohustusi, mis puudutavad 
ajakirjandusliku sõltumatuse ja Euroopa perspektiivi säilitamist. Samas ei suutnud me kindlaks 
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teha ametlikku seost nende kohustuste ja rahastamise eraldamise aluseks olevate komisjoni 
kriteeriumide vahel.“ 

Ükski ELi liikmesriik ei ole andnud Euronewsile mandaati avaliku teenuse osutamiseks ega rahasta 
ka kanalit otse. Kuna sõltumatu hindamise käigus jõuti järeldusele, et Euronews täidab avaliku 
teenuse rolli, käsitles komisjon kanalit kui üksust, kes täidab Euroopa Liidu üldiseid huve teabe 
valdkonnas. Seetõttu on komisjon Euronewsiga alates 2010. aastast partnerluslepinguid sõlminud 
ja kanalile ilma hankeid tegemata toetusi andnud – seda kooskõlas tollal kehtinud ELi 
finantseeskirjadega. 2018. aastal neid eeskirju aga muudeti. 

Komisjon võttis Euronewsile antava rahastamise jaoks kasutusele tulemuslikkuse 
aruandlusraamistiku. Samas puudub tal süsteem, mille abil kontrollida partnerluslepingutes 
kokku lepitud eesmärkide saavutamist. Komisjonil puudub ka ametlik mehhanism Euronewsi ja 
peadirektoraatide vahel sõlmitavate erilepingute koordineerimiseks. Audiitorite sõnul vähendab 
see Euronewsile antava rahalise toetuse läbipaistvust ja sellega seotud vastutust.  

Toimetajatele 

2019. aasta märtsi lõpu seisuga olid Euronewsi põhiaktsionärid Luksemburgis registreeritud 
Media Globe Networks (60%) ja USA telekanal NBC (25%). Ülejäänud 15% kuuluvad ELi ja 
kolmandate riikide ringhäälinguorganisatsioonidele ning kohalikele omavalitsustele. Kanal 
edastab praegu programmi kaheksas ELi ja neljas muus keeles. Euronewsi toetamine moodustab 
umbes 80% komisjoni multimeediameetmete aastaeelarvest. Usaldusväärseid andmeid 
Euronewsi vaatajanumbrite kohta on vähe. 

Teema kiirülevaates esitatakse konkreetset teemat käsitlevad faktid; tegemist ei ole auditiga. 
Käesoleva ülevaate koostamise aluseks oli Euroopa Parlamendi taotlus, milles paluti uurida, kas 
Euronewsi rahastamine on tõhus ja läbipaistev, ning kas seda kasutatakse üksnes kanalile antud 
mandaadi täitmiseks.  

Euroopa Kontrollikoja teema kiirülevaade „Komisjoni järelevalve Euronewsile antava ELi toetuse 
üle“ on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles.  
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