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Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body rýchleho preskúmania veci Európskym dvorom audítorov. 
Jeho úplné znenie je uverejnené na webovom sídle www.eca.europa.eu. 
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EÚ pomáha stanici Euronews rozširovať jej spravodajstvo 
o európskych záležitostiach, no jej financovanie je potrebné 
lepšie monitorovať, konštatujú audítori 

Ako vyplýva z nového rýchleho preskúmania Európskeho dvora audítorov, podpora EÚ 
v priemernej ročnej výške 24,5 mil. EUR pomohla stanici Euronews vytvoriť jednotný obchodný 
model a vysielať programy o záležitostiach EÚ v niekoľkých jazykoch. Väčšina občanov EÚ však 
nemá prístup k vysielaniu, pretože stanica nie je v žiadnom členskom štáte verejnoprávnym 
vysielateľom. Audítori navyše zistili nedostatky v spôsobe, akým Európska komisia monitoruje 
plnenie dohodnutých cieľov a prijatých záväzkov stanicou Euronews. 

Stanicu Euronews založila v roku 1993 skupina desiatich európskych verejnoprávnych vysielateľov 
s cieľom posilniť európsku identitu a integráciu a EÚ jej odvtedy poskytuje finančnú podporu. 
V posledných rokoch zmenila svoju vlastnícku štruktúru a získala súkromných investorov. Audítori 
analyzovali financovanie stanice v rokoch 2014 až 2018 a to, ako Komisia monitorovala svoju 
dohodu o partnerstve so stanicou Euronews na obdobie 2017 až 2020. 

Audítori uvádzajú, že financovanie EÚ je zásadnou súčasťou príjmov stanice Euronews 
a predstavuje zhruba tretinu jej ročného obratu. Jej zmluvy s Komisiou v období 2014 až 2018 boli 
vo výške 122 mil. EUR, teda v priemere 24,5 mil. EUR ročne.  

Audítori zistili, že stanica Euronews by bez podpory zo strany EÚ nemohla zachovať geografické 
a jazykové pokrytie. Upozorňujú však, že väčšina občanov v EÚ nemá k vysielaniu prístup, pretože 
stanica nie je súčasťou všetkých sietí – káblovej, satelitnej a pozemskej digitálnej televízie. 

„EÚ predstavuje významný zdroj príjmov pre televíznu stanicu, ktorá je hlavne v súkromnom 
vlastníctve,“ uviedol Mihails Kozlovs, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za toto 
preskúmanie. „Európska komisia by mala každý rok overovať, či Euronews plní svoj záväzok 
zachovávať redakčnú nestrannosť a európsku perspektívu. Medzi týmito záväzkami a kritériami, 
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podľa ktorých Komisia každoročne prideľuje stanici finančné prostriedky, sme nenašli žiadnu 
formálnu súvislosť.“ 

Žiadny členský štát neudelil stanici Euronews verejnoprávny mandát a neposkytuje jej priame 
financovanie. Na základe nezávislého posúdenia, že stanica plní verejnoprávnu úlohu, ju Komisia 
považuje za špecializovaný orgán, ktorý je vo všeobecnom európskom záujme v oblasti 
informácií. Od roku 2010 teda Komisia so stanicou Euronews uzatvára dohody o partnerstve 
a poskytuje jej granty bez výzvy na predkladanie návrhov, a to v súlade s rozpočtovými pravidlami 
EÚ, ktoré boli v tom čase v platnosti. Tieto pravidlá sa však v roku 2018 zmenili. 

Komisia pre svoje financovanie stanice Euronews zaviedla rámec na podávanie správ 
o výkonnosti, nemá však systém na overenie, či Euronews svoje ciele dohodnuté v dohodách 
o partnerstve plní. Komisia nemá zavedený ani formálny mechanizmus na koordináciu 
konkrétnych zmlúv, ktoré so stanicou Euronews uzatvárajú jej útvary. Podľa audítorov to 
obmedzuje transparentnosť finančnej podpory poskytovanej stanici Euronews a celkovú 
zodpovednosť.  

Poznámky pre redaktorov 

Hlavnými akcionármi Euronews na konci marca 2019 bola spoločnosť Media Globe Networks 
sídliaca v Luxembursku (60 %) a americká televízna sieť NBC (25 %). Zostávajúcich 15 % vlastnia 
vysielatelia z EÚ a mimo EÚ, ako aj miestne orgány verejnej správy. Stanica v súčasnosti vysiela 
v ôsmich jazykoch EÚ a štyroch iných jazykoch. Komisia používa na podporu stanice asi 80 % 
svojho ročného rozpočtu na opatrenia v multimediálnej oblasti. Spoľahlivé údaje o divákoch 
stanice Euronews sú obmedzené. 

Rýchle preskúmanie predstavuje a definuje skutočnosti súvisiace s konkrétnou otázkou, nejde 
o audit. Toto preskúmanie bolo vykonané na žiadosť Európskeho parlamentu, aby sa preskúmalo, 
či sa financovanie stanice Euronews uskutočňuje efektívne a transparentne a či sa využíva 
výhradne na plnenie mandátu, ktorý bol stanici udelený.  

Rýchle preskúmanie EDA s názvom Ako Komisia monitoruje podporu EÚ pre Euronews je 
dostupné na webovom sídle EDA (eca.europa.eu) v 23 jazykoch EÚ.  
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