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Euronews kykenee EU:n tuen avulla lisäämään raportointiaan 
Eurooppaan liittyvistä kysymyksistä, mutta EU:n myöntämää 
rahoitusta on valvottava paremmin, toteavat tarkastajat 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin toteaa juuri julkaisemassaan nopeassa tilannearviossa, 
että EU:n tuella (keskimäärin 24,5 miljoonaa euroa vuodessa) Euronews on kyennyt 
kehittämään ainutlaatuisen liiketoimintamallin ja lähettämään EU-asioita koskevia ohjelmia 
useilla kielillä. Useimmat EU:n kansalaiset eivät kuitenkaan näe näitä ohjelmia, sillä Euronews 
ei ole julkisen yleisradiotoiminnan harjoittaja missään jäsenvaltiossa. Lisäksi tarkastajat 
havaitsivat puutteita Euroopan komission tavassa valvoa, saavuttaako Euronews sopimuksen 
mukaiset tavoitteensa ja täyttääkö se antamansa sitoumukset. 

Euronews perustettiin vuonna 1993. Sen perustivat kymmenen eurooppalaista yleisradioyhtiötä 
tarkoituksenaan vahvistaa eurooppalaista identiteettiä ja Euroopan yhdentymistä. EU on antanut 
kanavalle taloudellista tukea sen perustamisesta lähtien. Viime vuosina kanavan omistajarakenne 
on muuttunut, sillä mukaan on tullut yksityisiä sijoittajia. Tarkastajat analysoivat kanavan 
rahoitusta vuosina 2014–2018 ja tutkivat, kuinka komissio valvoi Euronewsin kanssa vuosille 
2017–2020 tehdyn kumppanuussopimuksen toteutumista. 

Tarkastajat totesivat, että EU:n rahoitus on keskeinen osa Euronewsin tulonmuodostusta ja 
muodostaa noin kolmanneksen kanavan vuotuisesta liikevaihdosta. Kanavan sopimukset 
komission kanssa vuosina 2014–2018 olivat määrältään 122 miljoonaa euroa eli keskimäärin 
24,5 miljoonaa euroa vuodessa.  

Tarkastajat havaitsivat, että Euronews ei kykenisi ylläpitämään noudattamaansa maantieteellistä 
ja kielellistä kattavuutta ilman EU:n tukea. Tarkastajat huomauttavat kuitenkin, että useimmat 
EU:n kansalaiset eivät näe näitä ohjelmia, sillä Euronewsin lähetyksiä ei välitetä kaikkien kaapeli-, 
satelliitti- ja maanpäällisten digitaalisten verkkojen kautta. 

“EU on enimmäkseen yksityisessä omistuksessa olevan TV-kanavan huomattava tulonlähde,” 
toteaa tilannearviosta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Mihails Kozlovs. 
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”Euroopan komission olisi tarkistettava vuosittain, täyttääkö Euronews toimituksellista 
puolueettomuutta ja eurooppalaista näkökulmaa koskevat sitoumuksensa. 
Tilintarkastustuomioistuin ei kuitenkaan havainnut mitään vakioitua kytköstä näiden sitoumusten 
ja niiden komission perusteiden välillä, joiden mukaisesti se myönsi vuotuisen tukensa.” 

Mikään EU:n jäsenvaltio ei ole osoittanut Euronews-kanavalle julkisen palvelun tehtävää eikä 
antanut sille suoraa rahoitusta. Sen jälkeen kun riippumattoman arvioinnin tuloksena oli todettu, 
että kanavalla todellakin on julkisen palvelun tehtävä, komissio katsoi, että Euronews on yleisen 
eurooppalaisen edun mukaista tavoitetta edistävä elin tiedotuksen alalla. Tästä syystä komissio 
on vuodesta 2010 lähtien tehnyt kumppanuussopimuksia Euronewsin kanssa ja myöntänyt sille 
avustuksia ilman ehdotuspyyntöjä tuolloin voimassa olleiden EU:n rahoitussääntöjen mukaisesti. 
Kyseiset säännöt kuitenkin muuttuivat vuonna 2018. 

Komissio on ottanut käyttöön tuloksellisuuden raportointikehyksen Euronewsille myönnettyä 
rahoitusta varten. Sillä ei kuitenkaan ole järjestelmää, jolla se tarkistaisi, saavuttaako Euronews 
kumppanuussopimuksessa sovitut tavoitteensa. Komissiolla ei ole vakioitua mekanismia, jolla se 
sovittaisi yhteen eri yksiköidensä Euronewsin kanssa tekemät yksittäiset sopimukset. Tarkastajien 
mukaan tämä vähentää Euronewsille myönnetyn taloudellisen tuen avoimuutta ja heikentää 
tilivelvollisuutta.  

Toimittajille tiedoksi 

Euronewsin pääomistajat maaliskuun 2019 lopussa olivat Luxemburgiin sijoittautunut Media 
Globe Networks (60 prosenttia) ja yhdysvaltalainen TV-verkko NBC (25 prosenttia). EU:hun ja sen 
ulkopuolelle sijoittautuneet yleisradioyhtiöt ja paikalliset viranomaiset omistavat loput 
15 prosenttia. Kanava lähettää tällä hetkellä ohjelmaa kahdeksalla EU-kielellä ja neljällä muulla 
kuin EU-kielellä. Komissio käyttää kanavan tukemiseen noin 80 prosenttia vuotuisista 
multimediatoimien määrärahoistaan. Euronewsin yleisöstä on saatavilla vain vähän luotettavia 
tietoja. 

Nopeassa tilannearviossa tuodaan esiin tiettyä aihetta koskevat tosiseikat. Se ei ole 
tarkastuskertomus. Tilintarkastustuomioistuin laati tämän nopean tilannearvion, koska Euroopan 
parlamentti pyysi sitä selvittämään, onko EU:n Euronewsille myöntämä rahoitus tehokasta ja 
avointa ja käytetäänkö rahoitusta ainoastaan kanavalle annetun tehtävän täyttämiseen.  

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen nopea tilannearvio, joka koskee Euronews-kanavalle 
myönnetyn EU:n tuen seurantaa komissiossa, on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen 
sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä.  
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