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EU:s stöd hjälper Euronews att bredda sin rapportering om EU-
frågor, men finansieringen behöver övervakas bättre, säger 
revisorerna 

EU:s stöd på i snitt 24,5 miljoner euro per år har hjälpt Euronews att utveckla en unik 
affärsmodell och sända program om EU-frågor på ett antal språk, enligt en ny snabbanalys från 
revisionsrätten. Men de flesta av EU:s medborgare har inte tillgång till kanalen, eftersom den 
inte har ett public service-uppdrag i någon av medlemsstaterna. Revisorerna identifierade även 
brister i hur Europeiska kommissionen övervakar Euronews resultat i förhållande till 
överenskomna mål och gjorda åtaganden. 

Euronews skapades 1993 av tio europeiska offentliga programföretag för att stärka den 
europeiska identiteten och integrationen, och EU har gett finansiellt stöd till kanalen sedan dess. 
Under de senaste åren har Euronews ägarstruktur förändrats genom förvärv av privata 
investerare. Revisorerna analyserade kanalens finansiering 2014–2018 och kommissionens 
övervakning av partnerskapsavtalet med Euronews för perioden 2017–2020. 

EU:s finansiering utgör en väsentlig del av Euronews inkomster och motsvarar omkring en 
tredjedel av årsomsättningen, säger revisorerna. Mellan 2014 och 2018 ingicks kontrakt med 
kommissionen till ett belopp på 122 miljoner euro eller i genomsnitt 24,5 miljoner per år.  

Revisorerna konstaterade att Euronews inte skulle kunna upprätthålla sin geografiska och 
språkliga täckning utan stödet från EU. De varnar dock för att de flesta EU-medborgare inte har 
tillgång till kanalen, eftersom den inte sänds ut via alla nät – kabel, satellit och marksänd digital-
tv. 

”EU tillhandahåller en betydande inkomstkälla till en tv-kanal som är mestadels privatägd”, sade 
Mihails Kozlovs, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för analysen. ”Europeiska 
kommissionen bör varje år kontrollera om Euronews följer sina åtaganden att bevara sin 
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redaktionella opartiskhet och sitt europeiska perspektiv. Men vi fann ingen formell koppling 
mellan dessa åtaganden och kommissionens kriterier för tilldelning av den årliga finansieringen.” 

Ingen medlemsstat har tilldelat Euronews ett public service-uppdrag eller förser kanalen med 
direkt finansiering. Baserat på en oberoende bedömning som visar att kanalen spelar en roll som 
public service-företag har kommissionen sett kanalen som en organisation som arbetar för mål av 
allmänt europeiskt intresse på informationsområdet. Sedan 2010 har kommissionen därför 
tecknat partnerskapsavtal med och beviljat bidrag till Euronews – utan meddelande om 
ansökningsomgång – i enlighet med EU:s då tillämpliga budgetförordning. Bestämmelserna 
ändrades dock 2018. 

Kommissionen har infört en ram för resultatrapportering för finansieringen av Euronews. Den har 
emellertid inget system för att kontrollera om Euronews uppnår de överenskomna målen i 
partnerskapsavtalen. Kommissionen har heller ingen formell mekanism för att samordna de 
specifika kontrakt som dess olika avdelningar ingår med Euronews. Detta minskar insynen i det 
finansiella stödet till Euronews och ansvarsskyldigheten, säger revisorerna.  

Meddelande till redaktörer 

Euronews huvudsakliga aktieägare i slutet av mars 2019 var Luxemburg-baserade Media Globe 
Networks (60 %) och amerikanska NBC (25 %). Programföretag i EU-länder eller i länder utanför 
EU samt lokala offentliga myndigheter äger resterande 15 %. Kanalen sänder för närvarande på 
åtta EU-språk och fyra andra språk. Kommissionen använder omkring 80 % av sin årsbudget för 
multimediaåtgärder till att ge stöd till kanalen. Tillgången till tillförlitliga uppgifter om Euronews 
publik är begränsad. 

I en snabbanalys fastställs och presenteras fakta om ett visst ämne; den är inte en revision. 
Denna analys har utförts på begäran av Europaparlamentet för att undersöka om EU:s 
finansiering av Euronews är ändamålsenlig och transparent och om finansieringen endast 
används till att fullgöra det uppdrag som getts till kanalen.  

Revisionsrättens snabbanalys Hur kommissionen övervakar EU:s stöd till Euronews finns på 
revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk.  
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