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Dzięki wsparciu ze środków unijnych stacja Euronews poszerzyła 
zakres omawianej problematyki europejskiej, należy jednak 
lepiej monitorować finansowanie przydzielone na jej rzecz – 
stwierdzili kontrolerzy 

Wsparcie ze środków unijnych, wynoszące średnio 24,5 mln euro rocznie, pozwoliło kanałowi 
Euronews na wypracowanie jedynego w swoim rodzaju modelu biznesowego i nadawanie 
programów podejmujących problematykę unijną w wielu językach – stwierdzono w przeglądzie 
opublikowanym właśnie przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Niemniej większość 
obywateli Unii nie ma dostępu do tego kanału, ponieważ stacja ta w żadnym z państw 
członkowskich nie ma statusu nadawcy publicznego. Ponadto kontrolerzy wykryli 
niedociągnięcia w sposobie, w jaki Komisja Europejska monitoruje wyniki osiągane przez stację 
Euronews pod kątem uzgodnionych celów i podjętych zobowiązań. 

Kanał Euronews stworzyła w 1993 r. grupa dziesięciu europejskich nadawców publicznych w celu 
umacniania tożsamości europejskiej i wspierania integracji. Od tamtego czasu UE zapewnia 
kanałowi wsparcie finansowe. W ostatnich latach zmieniła się struktura własności stacji w 
związku z wykupieniem udziałów przez inwestorów prywatnych. Kontrolerzy przeanalizowali 
finansowanie kanału w latach 2014–2018 oraz sposób, w jaki Komisja monitorowała realizowanie 
umowy partnerskiej zawartej z Euronews na okres 2017–2020. 

W przeglądzie podkreślono, że środki unijne stanowią zasadniczą część przychodów stacji 
Euronews i około jedną trzecią jej rocznego obrotu. Umowy, które stacja zawarła w latach 2014–
2018 z Komisją, opiewały łącznie na kwotę 122 mln euro, tj. średnio 24,5 mln euro rocznie.  

Kontrolerzy ustalili, że bez unijnego wsparcia stacja nie byłaby w stanie prowadzić działalności o 
tak dużym zasięgu geograficznym w tylu językach. Ostrzegli jednocześnie, że większość obywateli 
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Unii nie ma dostępu do programów tej stacji, ponieważ nie jest ona rozpowszechniana we 
wszystkich sieciach (drogą kablową, satelitarną, za pośrednictwem naziemnej telewizji cyfrowej). 

– UE zapewnia istotne źródło przychodów dla kanału telewizyjnego, który znajduje się w 
większości w rękach prywatnych – zwraca uwagę Mihails Kozlovs, członek Trybunału 
Obrachunkowego odpowiedzialny za ten przegląd. – Komisja powinna co roku sprawdzać, czy 
stacja Euronews przestrzega zobowiązań dotyczących zachowania bezstronności przekazu i 
przedstawia informacje z perspektywy europejskiej. Tymczasem kontrolerzy Trybunału nie 
znaleźli żadnego formalnego powiązania między tymi zobowiązaniami a kryteriami przyznawania 
środków. 

Żadne państwo nie przyznało stacji Euronews statusu nadawcy publicznego i żadne nie zapewnia 
bezpośredniego finansowania na jej rzecz. W wyniku niezależnej oceny, w której stwierdzono, że 
kanał świadczy usługi publiczne, Komisja uznała Euronews za wyspecjalizowany podmiot 
działający w ogólnym interesie europejskim w zakresie zapewniania informacji. W konsekwencji 
od 2010 r. Komisja podpisywała ze stacją umowy partnerskie i przyznawała jej dotacje – bez 
publikacji zaproszenia do składania wniosków – zgodnie z obowiązującymi wówczas unijnymi 
przepisami finansowymi. Przepisy te zmieniły się jednak w 2018 r. 

Komisja ustanowiła ramy sprawozdawczości na temat wyników do celów przyznawania środków 
stacji Euronews, niemniej nie wprowadziła systemu, który pozwalałby zweryfikować, czy stacja 
osiąga cele uzgodnione w umowach partnerskich. Ponadto nie wdrożyła żadnego formalnego 
mechanizmu pozwalającego koordynować umowy szczegółowe, które jej poszczególne służby 
podpisują ze stacją. Jak zauważają kontrolerzy, odbija się to negatywnie na przejrzystości 
wsparcia finansowego dla Euronews i na rozliczalności.  

Informacje dla redaktorów 

Głównymi udziałowcami w stacji Euronews były na koniec marca 2019 r. spółka Media Globe 
Networks z siedzibą w Luksemburgu (60%) i amerykańska sieć NBC (25%). Pozostałe 15% znajduje 
się w posiadaniu nadawców z państw UE i państw nienależących do UE oraz lokalnych władz 
publicznych. Stacja Euronews nadaje obecnie programy w ośmiu językach UE i czterech językach 
spoza UE. Na potrzeby wsparcia kanału Komisja wykorzystuje ok. 80% rocznego budżetu 
przeznaczonego na działania multimedialne. Dostępne są jedynie bardzo ograniczone dane na 
temat widzów stacji. 

Przeglądy punktowe w trybie pilnym służą do przedstawienia i uporządkowania faktów 
dotyczących szczegółowego zagadnienia. Publikacje te nie powstają w wyniku kontroli. Przegląd 
przeprowadzono na wniosek Parlamentu Europejskiego skierowany do Trybunału o zbadanie, czy 
UE finansuje stację Euronews w sposób wydajny i przejrzysty oraz czy przydzielone środki są 
wykorzystywane przez stację jedynie w celu wypełniania mandatu.  

Opublikowany przez Europejski Trybunał Obrachunkowy przegląd punktowy w trybie pilnym pt. 
„W jaki sposób Komisja monitoruje wsparcie unijne na rzecz Euronews?” jest dostępny na stronie 
internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w 23 językach UE.  
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