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L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tal-analiżi rapida dwar każ speċifiku maħruġa mill-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri. 
L-analiżi sħiħa tinsab fuq www.eca.europa.eu. 
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Bis-saħħa tal-appoġġ tal-UE, Euronews jista’ joffri kopertura aktar 
wiesgħa tal-affarijiet kurrenti Ewropej, iżda jeħtieġ li l-
finanzjament jiġi mmonitorjat aħjar, jgħidu l-Awdituri 

Skont analiżi rapida ġdida dwar każ speċifiku li twettqet mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, bis-
saħħa tal-appoġġ tal-UE, li jammonta għal medja ta’ EUR 24.5 miljun fis-sena, Euronews 
irnexxielu jiżviluppa mudell kummerċjali uniku u jittrażmetti programmi dwar l-affarijiet 
kurrenti tal-UE f’għadd ta’ lingwi. Madankollu, il-maġġoranza taċ-ċittadini fl-UE ma għandhomx 
aċċess għalih, peress li l-istazzjon ma jitqiesx li huwa servizz pubbliku tax-xandir fl-ebda Stat 
Membru. Barra minn hekk, l-awdituri identifikaw nuqqasijiet fil-mod kif il-Kummissjoni 
Ewropea timmonitorja l-prestazzjoni ta’ Euronews bi tqabbil mal-objettivi maqbula u l-impenji 
li saru. 

L-istazzjon Euronews inħoloq fl-1993 minn 10 xandara pubbliċi Ewropej bl-għan li tissaħħaħ 
kemm l-identità kif ukoll l-integrazzjoni Ewropea, u mill-bidu nett gawda mill-appoġġ finanzjarju 
tal-UE. F’dawn l-aħħar snin, l-istruttura tas-sjieda tiegħu nbidlet bl-introduzzjoni ta’ investituri 
privati. L-awdituri analizzaw il-finanzjament li ngħata lil Euronews mill-2014 sal-2018 u kif il-
Kummissjoni mmonitorjat il-ftehim tagħha ta’ sħubija miegħu għall-perjodu 2017 sa 2020. 

Il-finanzjament mill-UE jikkostitwixxi parti essenzjali mill-introjtu ta’ Euronews u jirrappreżenta 
madwar terz mill-fatturat annwali tiegħu, jgħidu l-awdituri. Il-kuntratti li għamel mal-Kummissjoni 
bejn l-2014 u l-2018 ammontaw għal EUR 122 miljun, jiġifieri medja ta’ EUR 24.5 miljun fis-sena.  

L-awdituri sabu li mingħajr l-appoġġ mill-UE, Euronews ma setax iżomm il-kopertura ġeografika u 
lingwistika tiegħu. Madankollu, huma jwissu li l-maġġoranza taċ-ċittadini fl-UE ma jistgħux 
jaċċessaw l-istazzjon, billi mhuwiex trażmess fuq in-netwerks kollha - kejbil, satellita u terrestri 
diġitali. 

“L-UE tipprovdi sors maġġuri ta’ dħul għal stazzjon televiżiv li huwa, fil-parti l-kbira, proprjetà 
privata,” qal Mihails Kozlovs, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-
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analiżi. “Jenħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea tivverifika kull sena jekk Euronews ikunx qed jirrispetta 
l-impenji li daħal għalihom f’dak li jirrigwarda l-imparzjalità editorjali u l-perspettiva Ewropea. 
Iżda aħna ma sibna l-ebda rabta formali bejn dawn l-impenji u l-kriterji tal-Kummissjoni għall-
għoti ta’ finanzjament kull sena.” 

L-ebda Stat Membru ma ta lil Euronews mandat ta’ servizz pubbliku, u lanqas ma jipprovdilu 
finanzjament dirett. B’segwitu għal valutazzjoni indipendenti, li kkonkludiet li l-istazzjon tabilħaqq 
iwettaq rwol ta’ servizz pubbliku, il-Kummissjoni kkunsidratu bħala korp speċjalizzat ta’ interess 
ġenerali Ewropew fil-qasam tal-informazzjoni. Għaldaqstant, mill-2010 ’l hawn, il-Kummissjoni 
ffirmat ftehimiet ta’ sħubija ma’ Euronews u tatu għotjiet – mingħajr sejħa għall-proposti – 
f’konformità mar-regoli finanzjarji tal-UE applikabbli f’dak iż-żmien. Madankollu, dawn ir-regoli 
nbidlu fl-2018. 

Il-Kummissjoni introduċiet qafas għar-rappurtar dwar il-prestazzjoni ta’ Euronews fl-użu tal-
finanzjament mogħti lilu. Madankollu, ma għandhiex sistema biex tivverifika jekk Euronews 
huwiex qed jilħaq l-objettivi maqbula fil-ftehimiet ta’ sħubija. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ma 
stabbiliet l-ebda mekkaniżmu formali biex tikkoordina l-kuntratti speċifiċi li s-servizzi tagħha 
jiffirmaw ma’ Euronews. Skont l-awdituri, dan inaqqas it-trasparenza tal-appoġġ finanzjarju 
pprovdut lil Euronews kif ukoll l-obbligu tiegħu ta’ rendikont.  

Noti lill-Edituri 

Fi tmiem Marzu 2019, l-azzjonisti prinċipali ta’ Euronews kienu l-kumpanija Media Globe 
Networks ibbażata fil-Lussemburgu (60 %) u n-netwerk Amerikan NBC (25 %). Il-15 % li jifdal 
jappartjenu għal xandara mill-UE u minn pajjiżi terzi kif ukoll għall-awtoritajiet lokali. Attwalment, 
l-istazzjon ixandar il-programmi tiegħu bi tmien lingwi tal-UE u b’erba’ lingwi ta’ pajjiżi terzi. Biex 
tappoġġa l-istazzjon, il-Kummissjoni tuża madwar 80 % mill-baġit annwali tagħha allokat għall-
Azzjonijiet ta’ Multimedia. Id-disponibbiltà ta’ data affidabbli dwar l-udjenza ta’ Euronews hija 
limitata. 

Analiżi rapida dwar każ speċifiku tippreżenta u tistabbilixxi l-fatti li jikkonċernaw kwistjoni 
speċifika, iżda mhijiex awditu. Din l-analiżi twettqet fuq it-talba tal-Parlament Ewropew biex jiġi 
vverifikat jekk il-mod kif l-UE tiffinanzja l-istazzjon Euronews huwiex effiċjenti u trasparenti u jekk 
il-finanzjament huwiex qed jintuża biss biex jitwettaq il-mandat li ngħata lill-istazzjon.  

L-analiżi rapida dwar każ speċifiku tal-QEA intitolata “Il-mod kif il-Kummissjoni timmonitorja l-
appoġġ tal-UE għal Euronews” hija disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa 
tal-UE.  
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