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Persbericht 
Luxemburg, 14 mei 2019 

 
 

EU-steun helpt Euronews met het uitbreiden van zijn 
verslaglegging over Europese aangelegenheden, maar de 
financiering moet beter worden gemonitord, aldus controleurs 

Volgens een nieuwe snelle evaluatie van de Europese Rekenkamer heeft de steun van de EU 
van gemiddeld 24,5 miljoen EUR per jaar ertoe bijgedragen dat Euronews een uniek 
bedrijfsmodel kon ontwikkelen en programma's over EU-aangelegenheden in een aantal talen 
kon uitzenden. De meeste burgers in de EU hebben hier echter geen toegang toe, omdat het 
kanaal in geen enkele lidstaat een publieke omroep is. Bovendien stelden de controleurs 
tekortkomingen vast in de wijze waarop de Europese Commissie de prestaties van Euronews 
toetst aan de overeengekomen doelstellingen en toezeggingen. 

Euronews werd in 1993 opgericht door tien Europese publieke omroepen om de Europese 
identiteit en integratie te versterken, en krijgt sindsdien financiële steun van de EU. In de 
afgelopen jaren heeft het zijn eigendomsstructuur veranderd door particuliere investeerders aan 
te trekken. De controleurs analyseerden de financiering van het kanaal van 2014 tot 2018 en de 
wijze waarop de Commissie in de periode 2017 tot 2020 haar partnerschapsovereenkomst met 
Euronews monitorde. 

EU-middelen zijn een fundamenteel deel van het inkomen van Euronews en vertegenwoordigen 
ongeveer een derde van zijn jaaromzet, aldus de controleurs. Zijn contracten met de Commissie 
tussen 2014 en 2018 hadden een waarde van 122 miljoen EUR, een gemiddelde van 24,5 miljoen 
EUR per jaar.  

De controleurs constateerden dat Euronews zonder steun van de EU zijn dekking op geografisch 
en taalgebied niet kon handhaven. Zij waarschuwen echter dat de meeste burgers in de EU geen 
toegang hebben tot het kanaal, omdat het niet op alle netwerken — kabel, satelliet en digitale 
aardse kanalen — wordt uitgezonden. 

“De EU is een grote bron van inkomsten van een televisiekanaal dat grotendeels in particuliere 
handen is”, zei Mihails Kozlovs, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is 
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voor de evaluatie. “De Europese Commissie moet jaarlijks verifiëren of Euronews de toezeggingen 
nakomt betreffende zijn redactionele onpartijdigheid en een Europees perspectief. We konden 
echter geen formeel verband vinden tussen deze toezeggingen en de criteria van de Commissie 
voor het jaarlijks toekennen van middelen.” 

Geen enkele lidstaat heeft Euronews een taak van openbaar belang toegekend of biedt het 
rechtstreekse financiering. Na een onafhankelijke beoordeling dat het kanaal geen rol heeft als 
openbare dienstverlener, heeft de Commissie het aangemerkt als een gespecialiseerd orgaan van 
algemeen Europees belang op het gebied van informatie. Sinds 2010 heeft de Commissie daarom 
partnerschapsovereenkomsten met Euronews gesloten en, zonder een oproep tot het indienen 
van voorstellen, subsidies gegund op grond van de toen geldende financiële regels van de EU. 
Deze regels werden echter in 2018 gewijzigd. 

De Commissie heeft een kader voor verslaglegging over prestaties ingevoerd voor haar 
financiering van Euronews. Zij heeft echter geen systeem om te verifiëren of Euronews de 
doelstellingen bereikt die in de partnerschapsovereenkomsten zijn overeengekomen. De 
Commissie beschikt ook niet over een formeel mechanisme om de specifieke contracten te 
coördineren die haar diensten met Euronews afsluiten. Volgens de controleurs vermindert dit de 
transparantie van de financiële steun die aan Euronews wordt verstrekt en de verantwoording.  

Noot voor de redactie 

Eind maart 2019 waren de voornaamste aandeelhouders van Euronews het in Luxemburg 
gevestigde Media Globe Networks (60 %) en het Amerikaanse netwerk NBC (25 %). De 
resterende 15 % is in handen van EU- en niet-EU-omroepen en lokale autoriteiten. Het kanaal 
zendt momenteel in acht talen van de EU en in vier niet-EU-talen uit. De Commissie gebruikt 
ongeveer 80 % van haar jaarlijkse begroting voor multimedia-acties om het kanaal te steunen. De 
beschikbaarheid van betrouwbare gegevens over het publiek van Euronews is beperkt. 

In een snelle evaluatie worden feiten vastgesteld en gepresenteerd met betrekking tot een 
specifieke kwestie; het is geen controle. Deze evaluatie is uitgevoerd op verzoek van het 
Europees Parlement om te onderzoeken of de wijze waarop de EU Euronews financiert efficiënt 
en transparant is en of deze middelen uitsluitend worden gebruikt voor het vervullen van het 
mandaat dat aan het kanaal is gegeven.  

De snelle evaluatie van de ERK “Hoe de Commissie de EU-steun aan Euronews monitort” is in 23 
EU-talen beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu).  
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