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Sprijinul acordat de UE pentru Euronews contribuie la extinderea 
măsurii în care acest canal acoperă afacerile europene, însă 
finanțarea trebuie să fie mai bine monitorizată, arată Curtea de 
Conturi Europeană 

Potrivit unui nou studiu de caz rapid publicat de Curtea de Conturi Europeană, sprijinul din 
partea UE, care se ridică, în medie, la suma de 24,5 milioane de euro pe an, a ajutat Euronews 
să își dezvolte un model de afaceri unic și să difuzeze programe legate de afaceri europene într-
un număr de limbi. Cu toate acestea, majoritatea cetățenilor UE nu au acces la Euronews, 
întrucât acest canal nu este un serviciu public de televiziune în niciunul dintre statele membre. 
Mai mult, Curtea a identificat neajunsuri în ceea ce privește modul în care Comisia Europeană 
monitorizează performanța Euronews în raport cu obiectivele convenite și cu angajamentele 
asumate. 

Euronews a fost înființat în 1993 de către zece servicii publice de radiodifuziune și televiziune 
europene, cu scopul de a consolida identitatea și integrarea europeană. De atunci, canalul 
beneficiază de sprijin financiar din partea UE. În ultimii ani, structura acționariatului său s-a 
schimbat prin alăturarea unor investitori privați. Curtea a analizat finanțarea acordată acestui 
canal în perioada 2014-2018 și modul în care Comisia a monitorizat acordul-cadru de parteneriat 
pe care l-a încheiat cu Euronews pentru perioada 2017-2020. 

Potrivit Curții, finanțarea din partea UE constituie o parte substanțială a veniturilor Euronews și 
reprezintă aproximativ o treime din cifra de afaceri anuală a canalului. Valoarea contractelor pe 
care Euronews le-a încheiat cu Comisia între 2014 și 2018 se ridică la 122 de milioane de euro, 
ceea ce reprezintă o medie anuală de 24,5 milioane de euro.  

Curtea a constatat că acoperirea geografică și cea lingvistică asigurate de Euronews nu ar putea fi 
menținute fără acest sprijin din partea UE, însă avertizează că Euronews nu este accesibil 
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majorității cetățenilor UE, deoarece canalul nu este difuzat prin intermediul tuturor rețelelor – 
cablu, satelit, televiziune digitală terestră. 

„UE reprezintă o sursă majoră de venituri a unui canal de televiziune cu capital majoritar privat,” 
a declarat domnul Mihails Kozlovs, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest 
studiu. „Comisia Europeană ar trebui să verifice în fiecare an dacă Euronews își respectă 
angajamentele asumate cu privire la menținerea imparțialității editoriale și a unei perspective 
europene. Cu toate acestea, Curtea nu a identificat nicio legătură formală între aceste 
angajamente și criteriile stabilite de Comisie pentru atribuirea anuală a fondurilor.” 

Niciunul dintre statele membre nu a încredințat Euronews o misiune de serviciu public și niciunul 
nu acordă finanțare directă acestui canal. În urma unei evaluări independente care a arătat că 
Euronews îndeplinește într-adevăr un rol de serviciu public, Comisia a considerat acest canal ca 
fiind un organism specializat de interes general european în domeniul informării. Prin urmare, 
începând din 2010, Comisia a semnat acorduri-cadru de parteneriat cu Euronews și a acordat 
acestuia granturi – fără o cerere de propuneri –, astfel cum prevedeau normele financiare ale UE 
aplicabile la momentul respectiv. Aceste norme s-au modificat însă în 2018. 

Comisia a introdus un cadru de raportare cu privire la performanță în ceea ce privește finanțarea 
pe care o furnizează către Euronews, însă nu dispune de un sistem prin care să verifice dacă acest 
canal își îndeplinește obiectivele convenite în acordurile-cadru de parteneriat. Comisia nu 
dispune nici de un mecanism formal cu ajutorul căruia să asigure o coordonare a contractelor 
specifice pe care serviciile sale le încheie cu Euronews. Acest lucru reduce transparența sprijinului 
financiar acordat Euronews și răspunderea, arată Curtea.  

Note către editori 

Acționarii principali ai Euronews la sfârșitul lunii martie 2019 erau Media Globe Networks (60 %), 
o societate cu sediul la Luxemburg, și NBC (25 %), o rețea din Statele Unite. Cota rămasă de 15 % 
este deținută de către servicii de radiodifuziune și televiziune din UE și din afara UE și de către 
autorități locale. În prezent, Euronews transmite în opt limbi ale UE și în patru limbi din afara UE. 
Comisia utilizează aproximativ 80 % din bugetul său anual alocat pentru acțiuni multimedia 
pentru sprijinirea canalului. Nu există decât puține date solide disponibile cu privire la audiența 
canalului Euronews. 

Un studiu de caz rapid constată și prezintă situația de fapt care există în legătură cu o anumită 
chestiune; un astfel de studiu nu este un audit. Studiul a fost realizat ca răspuns la solicitarea 
adresată Curții de Conturi Europene de către Parlamentul European, și anume de a examina dacă 
modul în care UE finanțează Euronews este eficient și transparent și dacă această finanțare este 
utilizată exclusiv în scopul îndeplinirii misiunii încredințate acestui canal.  

Studiul de caz rapid al Curții intitulat „Modul în care Comisia monitorizează sprijinul acordat de 
UE pentru Euronews” este disponibil pe site-ul Curții (eca.europa.eu) în 23 de limbi ale UE.  
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