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Revizorji pravijo, da podpora EU kanalu Euronews pomaga širiti 
njegovo poročanje o evropskih zadevah, vendar je treba 
financiranje bolje spremljati 

V novem hitrem pregledu primera Evropskega računskega sodišča je ugotovljeno, da je 
podpora EU v povprečnem znesku 24,5 milijona EUR na leto kanalu Euronews pomagala razviti 
edinstven poslovni model in predvajati oddaje o zadevah EU v več jezikih. Toda večina 
državljanov v EU nima dostopa do kanala, ker kanal v nobeni državi članici ni radiodifuzna hiša, 
ki opravlja javno službo. Poleg tega so revizorji ugotovili pomanjkljivosti v tem, kako Evropska 
komisija spremlja smotrnost poslovanja kanala Euronews glede na dogovorjene cilje in dane 
zaveze. 

Kanal Euronews je leta 1993 ustanovilo deset evropskih javnih radiodifuznih hiš, da bi okrepile 
evropsko identiteto in povezovanje. EU kanalu od ustanovitve zagotavlja finančno podporo. V 
zadnjih letih se je lastniška struktura kanala spremenila, saj je pridobil zasebne vlagatelje. 
Revizorji so revidirali financiranje kanala od leta 2014 do leta 2018 in to, kako je Komisija 
spremljala izvajanje svojega sporazuma o partnerstvu s kanalom Euronews za obdobje od 
leta 2017 do leta 2020. 

Revizorji pravijo, da je financiranje EU temeljni del prihodkov kanala Euronews in predstavlja 
približno tretjino njegovega letnega prometa. Skupna vrednost pogodb med kanalom in Komisijo 
je med letoma 2014 in 2018 znašala 122 milijonov EUR, kar je v povprečju 24,5 milijona EUR na 
leto.  

Revizorji so ugotovili, da kanal Euronews brez podpore EU ne bi mogel ohraniti svoje geografske 
in jezikovne pokritosti. Toda opozarjajo na to, da večina državljanov v EU nima dostopa do kanala, 
ker se ta ne prenaša v vseh omrežjih – kabelski, satelitski in digitalni prizemni televiziji. 

„EU zagotavlja velik vir prihodkov televizijskemu kanalu, ki je v večinski zasebni lasti,“ je povedal 
Mihails Kozlovs, član Evropskega računskega sodišča, pristojen za pregled. „Evropska komisija bi 
morala vsako leto preveriti, ali kanal Euronews upošteva zaveze v zvezi z ohranjanjem uredniške 
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nepristranskosti in evropske perspektive, vendar nismo odkrili formalne povezave med temi 
zavezami in merili Komisije za vsakoletno dodeljevanje teh sredstev.“ 

Nobena država članica kanalu Euronews ni podelila mandata opravljanja javne službe niti mu ne 
zagotavlja neposrednega financiranja. Ko je bilo z neodvisno oceno ugotovljeno, da kanal 
Euronews opravlja vlogo javne službe, ga je Komisija začela šteti za specializiran organ, ki deluje v 
splošnem evropskem interesu na področju obveščanja. Zato je Komisija od leta 2010 s kanalom 
Euronews sklepala sporazume o partnerstvu in mu brez razpisov za zbiranje predlogov dajala 
nepovratna sredstva v skladu s takrat veljavnimi finančnimi pravili EU. Toda ta pravila so se 
leta 2018 spremenila. 

Komisija je za svoje financiranje kanala Euronews uvedla okvir za poročanje o smotrnosti. Nima 
pa sistema za preverjanje, ali kanal Euronews dosega cilje, določene v sporazumih o partnerstvu. 
Poleg tega Komisija nima formalnega mehanizma za usklajevanje posebnih pogodb, ki jih njene 
službe sklepajo s kanalom Euronews. Zato sta po navedbah revizorjev transparentnost finančne 
podpore za kanal Euronews in odgovornost manjši.  

Pojasnila za urednike 

Glavna delničarja kanala Euronews konec marca 2019 sta bila Media Globe Networks s sedežem v 
Luxembourgu (60 %) in ameriška televizijska mreža NBC (25 %). Preostalih 15 % je v lasti 
radiodifuznih hiš iz držav članic in nečlanic EU ter lokalnih javnih organov. Kanal Euronews sedaj 
oddaja v osmih jezikih EU in štirih jezikih držav nečlanic EU. Komisija za podporo kanala Euronews 
porabi približno 80 % svojega letnega proračuna za multimedijske dejavnosti. O občinstvu kanala 
Euronews je na voljo malo zanesljivih podatkov. 

V hitrem pregledu primera so predstavljena ugotovljena dejstva v zvezi s specifičnim vprašanjem. 
Hiter pregled primera ni revizija. Sodišče je ta pregled izvedlo, ker ga je Evropski parlament prosil, 
naj preuči, ali EU kanal Euronews financira učinkovito in transparentno ter ali se to financiranje 
uporablja samo za izpolnjevanje mandata, ki je bil podeljen kanalu Euronews.  

Hiter pregled primera Evropskega računskega sodišča z naslovom Kako Komisija spremlja 
podporo EU za kanal Euronews je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU.  
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