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Díky podpoře EU může stanice Euronews rozšiřovat své 
zpravodajství o evropských záležitostech, avšak její financování je 
třeba lépe monitorovat, informují auditoři 

Podle nového rychlého přezkumu Evropského účetního dvora podpora EU v průměrné roční 
výši 24,5 milionu EUR pomohla stanici Euronews vytvořit jedinečný obchodní model a vysílat 
programy o záležitostech EU v několika jazycích. Většina občanů v EU však nemá k vysílání 
přístup, neboť stanice není v žádném členském státu provozovatelem veřejnoprávního vysílání. 
Auditoři navíc zjistili nedostatky ve způsobu, jakým Evropská komise monitoruje, jak Euronews 
plní své cíle a přijaté závazky. 

Stanici Euronews založilo v roce 1993 deset evropských provozovatelů veřejnoprávního vysílání 
s cílem posilovat evropskou identitu a integraci. EU jí od té doby poskytuje finanční podporu. 
Stanice v nedávných letech změnila svou vlastnickou strukturu tím, že získala soukromé investory. 
Auditoři analyzovali financování stanice v letech 2014 až 2018 a to, jak Komise v období 2017 až 
2020 monitorovala svoji dohodu o partnerství s Euronews. 

Financování EU je zásadní součástí příjmů stanice Euronews a představuje asi třetinu jejího 
ročního obratu, uvádějí auditoři. Její smlouva s Komisí v letech 2014 až 2018 dosahovala částky 
122 milionů EUR, tedy v průměru 24,5 milionu EUR ročně.  

Auditoři zjistili, že bez podpory EU by stanice Euronews nemohla zachovat své zeměpisné a 
jazykové pokrytí. Upozorňují však, že většina občanů v EU nemá k vysílání přístup, neboť stanice 
není součástí všech sítí – kabelových, satelitních a digitálního pozemního vysílání. 

„EU představuje významný zdroj příjmů pro televizní stanici, která je hlavně v soukromém 
vlastnictví,“ uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za přezkum Mihails Kozlovs. 
„Evropská komise by měla každý rok ověřovat, zda Euronews plní svůj závazek zachovávat 
redakční nestrannost a evropskou perspektivu. Mezi těmito závazky a kritérii, podle nichž Komise 
stanici každoročně poskytuje peněžní prostředky, jsme však nenalezli žádnou formální souvislost.“ 
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Žádný členský stát nepověřil stanici Euronews výkonem veřejné služby a žádný jí neposkytuje 
přímé financování. Na základě nezávislého posouzení, že stanice plní úlohu veřejné služby, 
Komise prohlásila, že se jedná o zvláštní subjekt, který v oblasti informací sleduje cíl, jenž je 
v obecném evropském zájmu. Od roku 2010 tedy Komise se stanicí Euronews uzavírá dohody 
o partnerství a poskytuje jí granty bez výzvy k podávání návrhů v souladu s tehdy platnými 
finančními předpisy EU. Tyto předpisy se však v roce 2018 změnily. 

Komise pro své financování stanice Euronews zavedla rámec pro vykazování výkonnosti. Nemá 
však systém, aby mohla ověřit, zda Euronews své cíle dohodnuté v dohodách o partnerství plní. 
Komise také nezavedla žádný formální mechanismus pro koordinaci zvláštních smluv, které se 
stanicí Euronews uzavírají její útvary. To podle auditorů omezuje transparentnost finanční 
podpory poskytované stanici Euronews i celkovou odpovědnost.  

Poznámky pro redaktory 

Na konci března 2019 byly hlavními akcionáři Euronews společnost Media Globe Networks sídlící 
v Lucembursku (60 %) a americká televizní síť NBC (25 %). Zbývajících 15 % vlastní provozovatelé 
vysílání mimo EU a místní orgány veřejné správy. Stanice v současné době vysílá v osmi jazycích 
EU a čtyřech jiných jazycích. Komise používá na podporu stanice asi 80 % svého ročního rozpočtu 
na opatření v multimediální oblasti. Spolehlivé údaje o divácích stanice Euronews jsou omezené. 

Rychlý přezkum představuje a definuje skutečnosti související s konkrétním tématem, nejde však 
o audit. Tento rychlý přezkum byl proveden na žádost Evropského parlamentu, aby prověřil, zda 
EU stanici Euronews financuje efektivním a transparentním způsobem a zda se financování 
používá výhradně k plnění mandátu, který byl stanici udělen.  

Rychlý přezkum EÚD „Jak Komise monitoruje podporu EU pro stanici Euronews“ je k dispozici na 
internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU.  
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