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Wstęp 
01 Euronews to całodobowy, wielojęzyczny telewizyjny kanał informacyjny, który 
w 1993 r. stworzyła grupa dziesięciu europejskich nadawców publicznych należących 
do Europejskiej Unii Nadawców (EBU) w celu umacniania tożsamości europejskiej 
i wspierania integracji. 

02 Komisja Europejska zapewniała wsparcie na rzecz Euronews i sponsorowała 
produkcję programów na tematy unijne od momentu utworzenia stacji. Wsparcie to 
przyjmowało różne formy na przestrzeni lat. Począwszy od 2010 r., w następstwie 
decyzji Komisji, w której stwierdzono, że stacja Euronews wnosi wkład w realizację 
ogólnego interesu europejskiego w zakresie zapewniania informacji1, finansowanie ze 
środków unijnych udzielane było na mocy kolejnych ramowych umów partnerskich. 
W 2018 r. Komisja przeznaczyła na wsparcie Euronews kwotę 19,96 mln euro z linii 
budżetowej „Działania multimedialne”. 

03 W 2014 r. Komisja wyraziła swój zamiar „rozwijania i wspierania trwałego modelu 
prowadzenia działalności przez Euronews, w tym m.in. poprzez dalsze rozwijanie misji 
służby publicznej, pomoc w poszukiwaniu nowych partnerów oraz lepsze 
wykorzystanie cyfrowych technik transmisji, z pełnym poszanowaniem niezależności 
redakcyjnej Euronews”2. W latach 2015 i 2017 udziały w stacji wykupiło dwóch nowych 
udziałowców prywatnych. W rezultacie znajduje się ona obecnie w 85% w posiadaniu 
inwestorów prywatnych, a w 15% w posiadaniu nadawców z państw UE i krajów 
nienależących do UE oraz lokalnych władz publicznych (zob. załącznik I). Zmianom tym 
towarzyszył szereg przekształceń o charakterze biznesowym. 

  

                                                      
1 Decyzja Komisji z dnia 6 października 2010 r. w sprawie zmienionego rocznego programu 

prac dotyczącego dotacji i zamówień publicznych w obszarze komunikacji na 2010 r. 

2 Pismo przewodniczącego Komisji Europejskiej do komisarza do spraw gospodarki cyfrowej 
i społeczeństwa cyfrowego, określające jego zadania, wrzesień 2014 r. 
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Zakres i podejście 
04 W niniejszym przeglądzie punktowym w trybie pilnym przeanalizowano, jak 
w latach 2014–2018 kształtowały się stosunki między Komisją Europejską i serwisem 
informacyjnym Euronews. Przedstawiono także działania podejmowane przez Komisję 
w celu monitorowania wdrażania obecnie obowiązującej ramowej umowy partnerskiej. 
Informacje będące przedmiotem analizy w niniejszym dokumencie zostały 
zgromadzone między grudniem 2018 r. a lutym 2019 r. w drodze wywiadów 
z urzędnikami Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG 
CNECT) i kadrą kierowniczą Euronews, a także w ramach przeglądu dokumentacji 
finansowej i operacyjnej przekazanej przez Komisję i Euronews oraz analizy informacji 
dostępnych publicznie. 

05 Przegląd punktowy w trybie pilnym przeprowadzono w następstwie wniosku 
Parlamentu Europejskiego do Trybunału o „skontrolowanie, czy wsparcie finansowe 
dla Euronews jest udzielane w wydajny i przejrzysty sposób oraz czy środki te są 
wykorzystywane przez stację jedynie w celu wypełniania jej mandatu”3. 

  

                                                      
3 Pismo Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego, luty 2018 r. 
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Działalność Euronews  
06 Euronews to jeden ze 140 kanałów informacyjnych dostępnych w Europie. Można 
go opisać jako „globalny informacyjny kanał telewizyjny nadawany w wielu językach, 
w którym wydarzenia na świecie prezentowane są z określonej perspektywy i który ma 
globalny zasięg dzięki transnarodowym wydaniom dostosowanym do potrzeb 
odbiorców”4. Skierowany jest on zatem do odbiorców na całym świecie, a jego 
program ma charakter globalny. Stacja nadaje w ośmiu językach unijnych i czterech 
innych językach, jak pokazano na wykresie 1. Jej głównymi konkurentami są DW 
(Deutsche Welle), France 24, AlJAzeera, i24News, rosyjski kanał RT, BBC World news 
(w posiadaniu BBC) oraz CNN5. Dostępność wiarygodnych danych na temat liczby 
widzów stacji Euronews, podobnie jak w przypadku innych międzynarodowych 
kanałów informacyjnych, jest jednak ograniczona, co wynika głównie z wysokich 
kosztów pozyskania takich danych. 

Wykres 1 – Wydania językowe Euronews na osi czasu 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

07 Od momentu uruchomienia stacji Euronews do 2015 r. jej kapitał zakładowy 
znajdował się w posiadaniu grupy nadawców publicznych będących członkami EBU. 
Zmniejszenie wkładów finansowych przekazywanych przez udziałowców spowodowało 
jednak, że kanał Euronews został zmuszony do pozyskania nowych partnerów, tak aby 
móc kontynuować i rozwijać swoją działalność. 53% udziałów w kapitale stacji 
wykupiło Media Globe Networks (MGN), prywatne przedsiębiorstwo z siedzibą 
w Luksemburgu. Dwa lata później, w 2017 r., 25% udziałów kupiło NBC, nadawca 

                                                      
4 „TV news channels in Europe” [Telewizyjne kanały informacyjne w Europie], Europejskie 

Obserwatorium Audiowizualne (EAO), październik 2018 r. 

5 „TV news channels in Europe” [Telewizyjne kanały informacyjne w Europie], Europejskie 
Obserwatorium Audiowizualne (EAO), październik 2018 r. 

angielskie 
francuskie 
niemieckie 
włoskie
hiszpańskie

01.1993

portugalskie

11.1999

rosyjskie

09.2001

arabskie

07.2008

węgierskie

05.2013

greckie

12.2012

tureckie

01.2010

perskie

10.2010

ukraińskie

08.2011 05.2017

ukraińskie

Produkcja i emisja całego kanału w danym języku finansowane przez UE 

Serwisy i magazyny informacyjne na tematy unijne i dotyczące instytucji unijnych 
finansowane przez UE 

Kanał w danym języku niefinansowany przez UE

Emisja w danym języku zaniechana



 6 

 

prywatny ze Stanów Zjednoczonych, a MGN zwiększyło swój udział do 60%. 
W rezultacie w rękach nadawców europejskich oraz władz lokalnych pozostaje obecnie 
15% udziałów. Za sprawą tych operacji kapitał zakładowy stacji zwiększył się 
z 4 032 840 do 26 885 595 euro. Premia za przejęcie, tj. różnica między wartością 
księgową udziałów a zapłaconą ceną, w kwocie 50 480 579 euro została wypłacona 
przez nowych udziałowców. 

08 Po tym, jak inwestycji dokonało MGN, stacja Euronews przystąpiła do programu 
restrukturyzacji pod nazwą „Euronews Next”. W pierwszej kolejności przeszła ona 
z transmisji wspólnych materiałów wideo dla wszystkich języków na transmitowanie 
odrębnych materiałów wideo dla poszczególnych języków. W rezultacie widzowie 
mogą obecnie oglądać informacje w swoim własnym języku, a dobór tematów 
dostosowany jest do oczekiwań odbiorców krajowych, choć nacisk w dalszym ciągu 
położony jest przede wszystkim na kwestie unijne. Wiąże się to z koniecznością 
produkcji większej ilości materiałów niż w przeszłości. Stacja dokonała także 
restrukturyzacji personelu. Kanały w języku arabskim i perskim są nadawane jedynie 
cyfrowo, dzięki czemu ograniczono koszty tych dwóch wydań językowych. 
Rozbudowano sieć korespondentów stacji, zarówno pod względem liczbowym, jak 
i geograficznym. Po tym, jak do grona udziałowców dołączyło NBC, w wydaniu 
angielskojęzycznym w porach największej oglądalności zaczęto emitować nowe 
programy, w reakcji na podobne praktyki w stacjach konkurencyjnych. 

09 Jak wynika ze sprawozdań finansowych Euronews, dochody stacji pochodzą 
przede wszystkim z reklam oraz umów zawieranych na mocy ramowej umowy 
partnerskiej z Komisją. Między rokiem 2014 i 2017 płatności Komisji na rzecz Euronews 
zwiększyły się z 30% do 38% rocznego obrotu stacji. Euronews podejmuje działania 
w celu zwiększenia dochodów z reklam oraz zdywersyfikowania źródeł swoich 
przychodów. 
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Ogólny interes UE a misja służby publicznej 

10 W 2009 r. Dyrekcja Generalna Komisji ds. Komunikacji (DG COMM) 

przeprowadziła niezależną ocenę podstawowych stosunków umownych pomiędzy 
Euronews i Komisją, w ramach której stwierdzono, że „Euronews ma podstawy do 
tego, by twierdzić, że świadczy usługi publiczne”. W następstwie tej oceny Komisja 
uznała, że Euronews jest podmiotem dążącym do realizacji celu leżącego w ogólnym 
interesie europejskim w zakresie zapewniania informacji6, a także podkreśliła, że stacja 
ta znajduje się w sytuacji „faktycznego monopolu” jako „organ o szczególnym statusie 
z uwagi na wysoki stopień specjalizacji, wykonujący działania o specyficznym 
charakterze”7. Na tej podstawie, począwszy od 2010 r., ramowe umowy partnerskie są 
zawierane, a związane z nimi dotacje przyznawane bez zaproszenia do składania 
wniosków, zgodnie z rozporządzeniem finansowym8.  

11 Co roku, gdy przyjmowany jest roczny program prac i przedstawiany jest podział 
środków w ramach linii budżetowej „Działania multimedialne”, Komisja potwierdza, że 
wspomniane wyżej przesłanki są w dalszym ciągu spełnione, tj. że Euronews jest 
podmiotem dążącym do realizacji celu leżącego w ogólnym interesie europejskim. 
Sytuacja w tym względzie zmieniła się jednak w momencie wejścia w życie w sierpniu 
2018 r. nowego rozporządzenia finansowego, w którym nie ma już mowy 
o podmiotach działających w ogólnym interesie UE9. 

12 Żadne z państw członkowskich UE nie powierzyło stacji Euronews misji 
świadczenia usług publicznych ani nie uznało jej za nadawcę publicznego, co oznacza, 
że nie przekazują one bezpośrednio na jej rzecz żadnych środków finansowych. Kanał 
Euronews nie jest również objęty przez państwa członkowskie UE tzw. zasadą must-
carry, czyli nie ma statusu kanału obowiązkowo udostępnianego przez operatorów. 
Zgodnie z tą zasadą rządy krajowe mogą udzielić kanałom, które oferują treści 
przyczyniające się do realizacji celu leżącego w interesie publicznym, prawo do 

                                                      
6 Art. 162 przepisów wykonawczych do rozporządzenia finansowego z 2002 r. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:32002R2342. 

7 Decyzja Komisji z dnia 6 października 2010 r. w sprawie zmienionego rocznego programu 
prac dotyczącego dotacji i zamówień publicznych w obszarze komunikacji na 2010 r. 

8 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. 

9 Motyw 124 i art. 180 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:32002R2342
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:32002R2342
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rozpowszechniania we wszystkich sieciach10 (drogą kablową, satelitarną, za 
pośrednictwem naziemnej telewizji cyfrowej). Oznacza to, że stacja Euronews nie jest 
dostępna dla większości lub wszystkich obywateli w Unii Europejskiej.  

Niezależność redakcyjna 
13 Jeśli chodzi o wymóg zapewnienia niezależności redakcyjnej i bezstronności na 
wszystkich szczeblach i we wszystkich wydaniach językowych, stacja Euronews, która 
ma siedzibę we Francji, podlega francuskim przepisom dotyczącym komunikacji 
audiowizualnej11. 

14 W ramach umowy z Komisją stacja Euronews przyjęła redakcyjny kodeks etyki 
określający zasady produkcji i transmisji programów finansowanych ze środków UE. 
W tym dokumencie12 stacja Euronews zobowiązuje się do przestrzegania standardów 
dziennikarskich dotyczących niezależności redakcyjnej, bezstronności, różnorodności 
i szacunku dla widzów przy wykonywaniu obowiązków wynikających z ramowej umowy 
partnerskiej z Komisją. Inne normy etyczne, których należy przestrzegać, są 
uwzględnione w rocznych sprawozdaniach Euronews na temat przejrzystości13 
informujących, jak stacja radziła sobie z wykonywaniem zobowiązań wynikających z jej 
relacji z Komisją.  

15 Ponadto, zgodnie z francuskimi przepisami, stacja Euronews opracowała kodeks 
redakcyjny mający zastosowanie do wszystkich rodzajów działań i programów przez nią 

                                                      
10 „To Have or Not to Have Must-Carry Rules” [Zasady must-carry – czy są potrzebne, czy też 

nie?], dokument opublikowany przez Europejskie Obserwatorium Audiowizualne, 
październik 2005 r. 

11 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa 
o audiowizualnych usługach medialnych); ustawa nr 86-1067 z dnia 30 września 1986 r. 
w sprawie swobody komunikacji („loi Léotard”) oraz ustawa nr 2009-258 z dnia 5 marca 
2009 r. w sprawie komunikacji audiowizualnej i nowych usług publicznych świadczonych 
przez telewizję. Zob. również baza danych z informacjami prawnymi dotyczącymi sektora 
audiowizualnego w Europie: https://merlin.obs.coe.int/. 

12 https://www.euronews.com/services-ue 

13 https://static.euronews.com/website/pdf/euronews-transparency-report-2018.pdf 

https://merlin.obs.coe.int/
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produkowanych i nadawanych. W momencie przeprowadzania przeglądu dokument 
ten nie został jeszcze opublikowany. 

16 Po tym, jak w 2015 r. większościowym udziałowcem zostało MGN, stacja 
Euronews zdecydowała o utworzeniu rady redakcyjnej o charakterze doradczym, która 
zajmuje się oceną działalności i strategii działu redakcyjnego oraz doradza 
kierownictwu w kwestiach redakcyjnych. Zgodnie z wewnętrznym regulaminem 
Euronews mniejszościowi udziałowcy publiczni mianują większość członków rady, 
w tym jej przewodniczącego, który ma prawo weta w kwestiach redakcyjnych. 
W określonych przypadkach na wniosek rady redakcyjnej stacja Euronews zleca 
Osservatorio di Pavia, niezależnemu ośrodkowi zajmującemu się analizą i badaniem 
komunikacji masowej i kampanii wyborczych14, przeprowadzenie zewnętrznej oceny 
Euronews pod kątem bezstronności i niezależności. W latach 2016–2018 ośrodek ten 
wydał cztery raporty na temat obiektywizmu, uczciwości i bezstronności w materiałach 
opracowanych przez Euronews, zwłaszcza w odniesieniu do newralgicznych kwestii 
takich jak relacje na temat konfliktów. Główne wnioski z tych raportów przedstawiono 
w rocznych sprawozdaniach Euronews na temat przejrzystości15. Wynika z nich, że 
w przeanalizowanych przypadkach stacja wykazywała się uczciwością, wnikliwością 
i bezstronnością. Ponadto nie stwierdzono żadnych przypadków naruszenia 
niezależności dziennikarzy, a w większości materiałów przedstawiono różnorodne 
punkty widzenia. 

  

                                                      
14 https://www.osservatorio.it/en/profilo/ 

15 Sprawozdania Euronews na temat przejrzystości z lat 2018, 2017 i 2016. 

https://static.euronews.com/website/pdf/euronews-transparency-report-2018.pdf
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAgP6zz6LhAhUFWxoKHX5GCREQFjAAegQIAhAC&url=https://static.euronews.com/website/pdf/euronews-transparency-report-2017.pdf&usg=AOvVaw08uLkBabfb2fKahn2t0EbP
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAgP6zz6LhAhUFWxoKHX5GCREQFjACegQIARAC&url=http://static.euronews.com/website/pdf/euronews-transparency-report.pdf&usg=AOvVaw0w-tmmq9i5Z5QFZKOfw8o6
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Finansowanie, kontrola 
i monitorowanie 
17 Pierwsza czteroletnia ramowa umowa partnerska między Komisją i kanałem 
Euronews została zawarta w 2010 r. W związku ze zmianami w strukturze własności 
Komisja i stacja Euronews podpisały na koniec 2014 i 2015 r. dwie ramowe umowy 
przejściowe, każdorazowo na jeden rok. Ostatnią umowę czteroletnią podpisano 
w lutym 2017 r. Dyrekcją generalną odpowiedzialną za monitorowanie i realizację 
umowy ramowej jest DG CNECT. 

18 Zgodnie z ramową umową partnerską Komisja przyznaje co roku dotacje na rzecz 
Euronews, które są przeznaczone na sfinansowanie produkcji i transmisji programów 
w kilku językach. Korzysta ona w tym celu głównie z linii budżetowej „Działania 
multimedialne”16. Środki te wchodzą w zakres autonomii administracyjnej Komisji17.  

19 W rocznym programie prac w zakresie działań multimedialnych, stanowiącym 
jednocześnie decyzję w sprawie finansowania, wskazano, jakie działania DG CNECT 
zamierza sfinansować w trakcie danego roku budżetowego18. Odnośne umowy 
zawarte w latach 2014–2018 podsumowano na wykresie 2. Na finansowanie 
działalności stacji Euronews przypada około 80% rocznego budżetu przeznaczonego na 
działania multimedialne. Z tej samej linii budżetowej finansowane jest również 
konsorcjum nadawców radiowych (Euranet Plus), a także badania, oceny i audyty 
dotyczące przede wszystkim monitorowania realizacji ramowej umowy partnerskiej 
zawartej z Euronews. 

                                                      
16 Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 2019 – tom 3, sekcja III Komisja. 

https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm. 

17 Art. 54 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 
z dnia 25 października 2012 r. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/ALL/?uri=celex:32012R0966, którego odpowiednikiem jest art. 58 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 
2018 r. 

18 Decyzja Komisji w sprawie przyjęcia rocznego programu prac w zakresie działań 
multimedialnych na 2018 r., stanowiąca decyzję w sprawie finansowania. Bruksela, 
13.2.2018, C(2018) 708 final. 

https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:32012R0966
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:32012R0966
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Wykres 2 – Umowy na działania multimedialne w latach 2014–2018 

 
Źródło: ABAC Datawarehouse. 

20 DG CNECT zawarła szczegółowe umowy z Euronews na produkcję i transmisję 
programów europejskich na tematy dotyczące UE oraz działalności i polityki instytucji 
unijnych, a także na produkcję i emisję materiałów w niektórych językach UE i spoza 
UE. Spośród 12 języków, w których emitowany jest program stacji Euronews, cztery 
(arabski, grecki, perski, węgierski) wprowadzono na wniosek Komisji. Związane z nimi 
koszty, jak również koszty wydania w języku portugalskim, które istniało jeszcze zanim 
Komisja zaczęła przekazywać dotacje, są pokrywane ze środków z linii budżetowej 
„Działania multimedialne”. Wyjątek stanowi wydanie w języku perskim, które jest 
finansowane z linii budżetowej „Programy informacyjne dla państw trzecich na temat 
stosunków zewnętrznych Unii” w tytule „Instrumenty Polityki Zagranicznej”.  

21 W ramach głównej umowy na „programy europejskie” finansuje się obecnie 
produkcję i transmisję programów informacyjnych w różnych formatach na temat 
Europy. Ostatnia umowa, zawarta w grudniu 2018 r. na pokrycie kosztów w 2019 r., 
opiewała na 9 mln euro i obejmowała m.in. sfinansowanie sieci korespondentów 
w pięciu krajach europejskich, korespondentów w mediach społecznościowych 
w siedzibie głównej stacji, jak również produkcję materiałów informacyjnych przez sieć 
freelancerów rozsianych w różnych stolicach UE.  

22 Ponadto na mocy ramowej umowy partnerskiej szereg innych dyrekcji 
generalnych Komisji zawiera szczegółowe umowy ze stacją Euronews na produkcję 
i transmisję magazynów i innych materiałów informacyjnych dotyczących ich obszarów 
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polityki. Umowy te są finansowane nie z linii budżetowej „Działania multimedialne”, 
ale ze środków budżetowych dostępnych w danych obszarach polityki. Każda dyrekcja 
generalna, która zawiera szczegółową umowę na przygotowanie magazynu 
informacyjnego, jest zobowiązana do monitorowania jej realizacji finansowej. 
Przykładowo w 2017 r. osiem dyrekcji generalnych (z wyłączeniem DG CNECT) 
przeznaczyło około 3,5 mln euro na sfinansowanie łącznie siedmiu szczegółowych 
umów ze stacją Euronews. 

23 Na wykresie 3 podsumowano wszystkie umowy ze stacją Euronews zawarte 
w latach 2014–2018, które zostały zidentyfikowane w ramach niniejszego przeglądu. 
Łączna wartość tych umów wynosi 122 mln euro, co przekłada się na roczną średnią 
w wysokości 24,5 mln euro (z czego 18 mln euro pochodzi z linii budżetowej dotyczącej 
działań multimedialnych).  

Wykres 3 – Działania finansowane w latach 2014–2018 

 
  

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych z systemu przejrzystości finansowej 
(lata 2014–2017) i innych danych finansowych (rok 2018). 

24 Z analizy przeprowadzonej przez kontrolerów Trybunału nie wynikało jasno, 
w jaki sposób DG CNECT zapewnia koordynację szczegółowych umów podpisywanych 
przez różne służby na mocy umowy ramowej. W umowie ramowej na lata 2017–2020 
określono wprawdzie charakter działań, nie przewidziano jednak maksymalnej kwoty 
finansowania unijnego dostępnego w tym okresie, co pozwoliłoby zagwarantować, że 
zapisy tej umowy nie będą nadużywane. Odbija się to negatywnie na przejrzystości 
wsparcia finansowego dla Euronews i na ogólnej rozliczalności. 

Futuris (DG RTD, JRC, DG CNECT)         5 487 721   
Real economy (DG COMM, DG EMPL, DG ECFIN)         3 052 948   
Business planet (DG GROW)         2 053 111   
Aid zone (DG ECHO)         1 465 416   
On the Frontline (DG HOME)             501 113   
Ocean (DG MARE)             427 554   
Smart regions (DG REGIO)             345 387   
Generation Y (DG EAC)             218 782   
OGÓŁEM       13 552 032   

Szczegółowy wykaz magazynów (2014–2018)
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25 Jeżeli chodzi o koszty, w 2013 r. Komisja zezwoliła na stosowanie kosztów 
jednostkowych. Metoda wykorzystywana w celu obliczania kosztów jednostkowych, 
określona w załączniku do decyzji Komisji19, została ostatnio zaktualizowana 
w październiku 2018 r. Finansowe monitorowanie realizacji ramowej umowy 
partnerskiej polega na weryfikacji ex ante kosztów jednostkowych zadeklarowanych 
przez Euronews w odniesieniu do każdej umowy, weryfikacji wniosków o płatność oraz 
nadzorze nad sprawozdawczością z wykonania zadań w ramach tych umów.  

26 Co roku Komisja zleca podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenie audytów 
finansowych ex ante w celu przeanalizowania i zweryfikowania kosztów 
jednostkowych, które będą stosowane w umowach szczegółowych przez określony 
czas. Kontrolerzy Trybunału przeanalizowali wyniki tych audytów, w toku których 
zwrócono uwagę na następujące ograniczenia: 

a) Wobec braku systemu księgowości analitycznej kalkulacja kosztów programów 
unijnych odbywa się poza systemem księgowym. 

b) Nie ustanowiono systemu ewidencji czasu pracy, w wyniku czego niektóre koszty 
personelu są przypisywane do określonych działań na podstawie szacunków. 

c) Dane dotyczące liczby odbiorców, na podstawie których ustala się przydział 
środków dla poszczególnych sekcji językowych, mają charakter szacunkowy. 

d) Aby potwierdzić wstępne szacunki wykorzystywane w celu określenia kosztów 
jednostkowych, niezbędne są kontrole ex post. 

27 Z tymi ograniczeniami wiąże się wciąż niewyeliminowane ryzyko, że koszty 
jednostkowe będą odbiegać od kosztów faktycznych, a także zagrożenie dla należytego 
zarządzania unijnym wkładem finansowym.  

  

                                                      
19 Decyzja Komisji C(2013) 7360 final z dnia 7 listopada 2013 r. zezwalająca na zastosowanie 

kosztów jednostkowych w ramach umów o dotację działań podpisywanych z Euronews. 
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Ramy sprawozdawczości na temat 
wyników 
28 W ramowej umowie partnerskiej określono operacyjne wymogi sprawozdawcze 
niezbędne w celu uzasadnienia wniosków o płatność. Monitorowanie operacyjne 
prowadzone przez Komisję w tym zakresie polega na weryfikowaniu postępów stacji 
Euronews w realizacji celów wytyczonych w planie działania, który stanowi część 
umowy ramowej (zob. załącznik II). Stacja Euronews ze swojej strony również zaczęła 
monitorować osiągnięte wyniki, dokonując kwantyfikacji wartości wskaźników na 
koniec roku i przedstawiając informacje na temat realizacji celów.  

29 Komisja zleciła ponadto przeprowadzenie badań i kontroli wykonania zadań 
w celu oceny różnych aspektów działalności stacji Euronews (w 2009, 2014, 2016 
i 2018 r.). Monitorowanie działań podjętych w następstwie zaleceń sformułowanych 
w ramach tych ocen wchodzi w zakres zadań operacyjnych Komisji, podobnie jak 
monitorowanie wykonania zaleceń skierowanych do stacji Euronews. 

30  Cele wytyczone w wieloletnim planie działania załączonym do ramowej umowy 
partnerskiej mają charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Niektóre wskaźniki 
wymagają pogłębionej analizy jakościowej. Do momentu przeprowadzenia niniejszego 
przeglądu Komisja nie ustanowiła formalnego systemu monitorowania i kontroli, który 
umożliwiałby weryfikację informacji operacyjnych przekazywanych przez Euronews na 
temat wskaźników powiązanych z wyznaczonymi celami.  

31 W lutym 2017 r. stacja Euronews zgodziła się przestrzegać zobowiązań 
wyszczególnionych w tabeli 1, tak aby przed zawarciem ramowej umowy partnerskiej 
w 2017 r. dać Komisji gwarancję, że pomimo zmian w strukturze własności 
bezstronność redakcyjna zostanie zachowana, a informacje będą w dalszym ciągu 
prezentowane z perspektywy europejskiej. Komisja powinna co roku sprawdzać, czy 
stacja Euronews przestrzega tych zobowiązań, jednak kontrolerzy Trybunału nie 
znaleźli żadnego formalnego powiązania między zobowiązaniami a kryteriami 
przyznawania dotacji w rocznym programie prac stanowiącym decyzję w sprawie 
finansowania. 
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Tabela 1 – Zobowiązania Euronews na lata 2017–2020 

 
Źródło: Komisja Europejska. 

  

Zobowiązania Euronews w latach 2017–2020

1
Informowanie o wydarzeniach w sposób bezstronny, pluralistyczny i niezależny oraz 
zobowiązanie do przyjęcia deklaracji programowej, w której określone zostaną wspólne 
zasady gwarantujące przywiązanie do ducha i perspektywy europejskiej

2
Dalsze egzekwowanie obowiązujących zasad redakcyjnych, stosowanie wewnętrznych 
mechanizmów zarządzania i ocena zewnętrzna przez niezależne podmioty 

3 Utrzymanie wielojęzyczności jako jednego z najważniejszych atutów 

4
Zobowiązanie do nieredukowania personelu ze względu na zmiany w modelu produkcji w 
następstwie wdrożenia nowego biznesplanu

5
Naczelny redaktor ds. treści będzie zobowiązany wykazać się dogłębną wiedzą na temat 
spraw unijnych i znajomością unijnego systemu sprawowania władzy

6 Zachowanie nazwy „EURONEWS” i dopilnowanie, by była ona uwypuklona w nazwie marki
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Wnioski 
32 Komisja zapewniała wsparcie na rzecz stacji Euronews za pośrednictwem 
wkładów finansowych oraz umów partnerskich, tak aby umożliwić jej pozyskanie 
nowych partnerów, wypracowanie jedynego w swoim rodzaju modelu biznesowego 
oraz lepsze wykorzystanie cyfrowych technik transmisji (zob. pkt 06 i 08). Zmianom 
w strukturze własności towarzyszyły modyfikacje mechanizmów zarządzania, które – 
wraz z odnośnym otoczeniem regulacyjnym (zob. pkt 13–16) – mają zagwarantować 
niezależność redakcyjną.  

33 Źródłami przychodów w przypadku większości telewizyjnych kanałów 
informacyjnych są reklamy, opłaty abonamentowe oraz dotacje przyznawane 
nadawcom publicznym przez rządy20. Państwa członkowskie UE nie przyznały stacji 
Euronews statusu podmiotu wykonującego misję służby publicznej. Lwią część 
ogólnych przychodów tej stacji stanowi wsparcie ze środków unijnych (zob. pkt 
03, 09, 10–12). Bez tego wsparcia nie byłaby ona w stanie prowadzić działalności o tak 
dużym zasięgu geograficznym w tylu językach (zob. pkt 20). 

34 Oznacza to, że Komisja zapewnia największe źródło przychodów dla kanału 
telewizyjnego, który znajduje się w większości w rękach prywatnych. Do czasu zmiany 
rozporządzenia finansowego takie wsparcie uzasadniano, powołując się na fakt, że 
stacja Euronews realizuje cel leżący w ogólnym interesie europejskim w zakresie 
zapewniania informacji. W rozporządzeniu finansowym z 2018 r. nie ma już jednak 
zapisów, które przewidywałyby tego rodzaju wsparcie21 (zob. pkt 11 i 12).  

35 Brak formalnego mechanizmu koordynacji działań poszczególnych dyrekcji 
generalnych, które zawierają szczegółowe umowy ze stacją Euronews, wpływa 
niekorzystnie na przejrzystość wsparcia finansowego dla tej stacji, jak i na rozliczalność 
(zob. pkt 20–24). 

                                                      
20 „What is happening to television news?” [Nowe tendencje w telewizyjnych programach 

informacyjnych] – raport opracowany przez Reuters Institute w ramach projektu 
dotyczącego wiadomości cyfrowych, 2016. 

21 Komisja twierdzi, że obecnie dotacje na poszczególne działania są udzielane wyłącznie na 
podstawie art. 195 lit. c) i f) rozporządzenia finansowego, mimo że decyzja w sprawie 
finansowania oraz ramowa umowa partnerska podpisana z Euronews dopuszczają 
możliwość przyznawania dotacji na działalność na podstawie art. 180 ust. 2 rozporządzenia 
finansowego. 
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36 Jak dotąd nie wyeliminowano ograniczeń stwierdzonych w toku audytów ex ante 
odnoszących się do kosztów jednostkowych. Ograniczenia te dotyczą braku systemu 
księgowości analitycznej i systemu ewidencji czasu pracy, jak również pomiaru liczby 
odbiorców i innych szacunków. Z tymi ograniczeniami wiąże się ryzyko, że koszty 
jednostkowe będą odbiegać od kosztów faktycznych (zob. pkt 25–27). 

37 Komisja ustanowiła ramy sprawozdawczości na temat wyników w celu pomiaru 
postępów osiągniętych przez Euronews w realizacji celów. Nie stworzyła jednak 
systemu, który umożliwiałby weryfikację tych danych operacyjnych i uzależniałby 
doroczną decyzją w sprawie finansowania od osiągniętych rezultatów. Mechanizmy 
kontrolne w tym zakresie funkcjonują tylko doraźnie, a nie w oparciu o formalne ramy 
kontroli (zob. pkt 28–31). 
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Załącznik I – Nadawcy z państw UE 
i spoza UE oraz lokalne władze 
publiczne 

 
Źródło: www.euronews.com/about. 

 

Finlandia – YLE

Szwecja – TV4

Czechy– CT

Belgia – RTBF

Rumunia – TVR

Włochy – RAI

Irlandia – RTE
Francja
– France Télévisions
– Władze obszaru 
metropolitalnego Lyonu
– Władze departamentu Rodan
– Władze regionu Rodan-Alpy

Portugalia – RTP

Słowenia – RTVSLO

Malta – PBS

Grecja – ERT

Cypr – CyBC

Rosja – RTR

Tunezja – TT

Maroko – SNRT

Ukraina – NTU

Szwajcaria – SSR

Egipt – ERTU

Algieria – ENTV

Nadawcy z państw UE i lokalne 
władze publiczne

Nadawcy spoza UE

http://www.euronews.com/about
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Załącznik II – Cele ustanowione 
w ramowej umowie partnerskiej na 
lata 2017–2021 i powiązane wskaźniki 

 
Źródło: Komisja Europejska. 

Cele Wskaźniki

Liczba języków UE, w których produkowane są materiały o tematyce europejskiej
Liczba państw UE, w których produkowane są materiały
Liczba materiałów na tematy europejskie
Liczba transmisji  na żywo
Liczba retransmisji  (w przypadku emisji  telewizyjnych)

Liczba l inków zewnętrznych do materiałów Euronews na stronach internetowych (z wyłączeniem wyszukiwarek) i  w 
mediach społecznościowych
Komentarze widzów przesyłane pocztą elektroniczną, za pośrednictwem formularza na stronie internetowej 
Euronews i  w mediach społecznościowych; l iczba reakcji, retweetów, udostępnień i  odsłon w mediach 
społecznościowych

Aktywność w serwisie Facebook (reakcje + komentarze + udostępnienia) w ciągu roku

Przestrzeganie kodeksu redakcyjnego Euronews
Czas antenowy poświęcony kwestiom europejskim w każdym wydaniu językowym (zarówno w językach UE, jak i  
spoza UE)
W przypadku emisji  telewizyjnych – l iczba materiałów retransmitowanych w mediach europejskich. Stacja 
Euronews powinna podawać informacje na temat materiałów, które zostały wykorzystane przez inne media. 
Gromadzenie danych na potrzeby tego wskaźnika jest możliwe dzięki zastosowaniu znaku wodnego w materiałach 
wideo.

Liczba użytkowników
Liczba użytkowników w Europie
Liczba wyświetleń strony
Liczba wyświetleń strony w Europie
Czas pobytu na stronie
Liczba wyświetleń w serwisie YouTube (świat)
Liczba wyświetleń w serwisie YouTube (Europa)
28-dniowy zasięg w serwisie Facebook
Wykaz platform, na których obecny jest kanał Euronews

Raporty Osservatorio di Pavia, niezależnego ośrodka monitorowania mediów , z którym współpracuje Euronews, 
na temat aspektów takich jak obiektywizm, uczciwość i  bezstronność

Komentarze przesyłane przez widzów za pośrednictwem mediów społecznościowych, pocztą elektroniczną lub 
przez stronę internetową

Ankiety wśród odbiorców Euronews w celu ustalenia, jak postrzegają oni poziom pluralizmu w materiałach stacji

Liczba języków UE, w których emitowany jest kanał Euronews
Liczba osób w Europie, które są w stanie zrozumieć program Euronews
Liczba osób na świecie, które są w stanie zrozumieć program Euronews
Okresowe sprawozdania zawierające aktualne informacje na temat statusu must-carry w poszczególnych krajach

Liczba języków spoza UE, w których emitowany jest kanał Euronews
Liczba osób na świecie, które są w stanie zrozumieć program Euronews

Okresowe sprawozdania zawierające aktualne informacje na temat statusu must-carry w poszczególnych krajach

7. Zapewnienie produkcji  materiałów w językach spoza UE i  ich rozpowszechniania

8. Badanie możliwości szerszego uznania przez państwa UE stacji  Euronews za podmiot świadczący usługi publiczne

1. Stopniowe zwiększanie i lości informacji  dotyczących zagadnień unijnych i  polityki UE

2. Dalsza poprawa jakości informacji  o sprawach unijnych przekazywanych przez Euronews

3. Zagwarantowanie perspektywy europejskiej w każdym językowym segmencie rynku

4. Lepsze rozpowszechnianie informacji  o sprawach europejskich przez Euronews w internecie w ramach szerszej strategii  z 
wykorzystaniem wielu platform

5. Zapewnienie pluralistycznego spojrzenia na kwestie europejskie z uwzględnieniem wszystkich segmentów odbiorców

6. Zwiększenie produkcji  materiałów w językach UE i  ich większe rozpowszechnienie
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