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Energetické projekty ve východní Africe financované
EU vyžadují lepší dohled, tvrdí auditoři
Program s rozpočtem 100 milionů EUR, jehož cílem je zajistit obnovitelnou energii pro chudé
obyvatelstvo ve východní Africe, dosáhl některých výrazných úspěchů, ale přesto stále vyžaduje lepší
dohled, tvrdí se v nové zprávě Evropského účetního dvora. Auditoři zjistili, že Evropská komise
z předložených návrhů vybrala několik dobrých projektů, ale že nedostatečně monitorovala jejich
pokrok.
Mezi lety 2006 a 2013 bylo z Evropských rozvojových fondů přiděleno na nástroj pro energetiku AKT-EU
475 milionů EUR, převážně na granty pro projekty v subsaharské Africe. Hlavním cílem bylo usnadnit
přístup k moderním energetickým službám chudým obyvatelům ve venkovských a příměstských oblastech,
kde se při vaření stále používá většinou dřevo nebo dřevěné uhlí. Dalším cílem bylo podpořit lepší správu a
řízení v energetickém odvětví, podpořit investice do přeshraničních energetických projektů a prosazovat
obnovitelnou energii. Do poloviny roku 2014 bylo rozděleno celkem 268 milionů EUR, z toho 106 milionů
EUR na projekty ve východní Africe, kde byla přístupnost elektřiny z celého regionu zdaleka nejnižší. Asi
85 % vybraných projektů se týkalo obnovitelné energie, 12 % hybridních zdrojů (obnovitelné a fosilní) a 3 %
fosilních zdrojů.
Auditoři zkontrolovali 16 projektů obnovitelné energie v pěti zemích: v Keni, na Madagaskaru,
v Mosambiku, Tanzanii a Zambii. Zjistili, že Komise nástroj pro energetiku uplatňovala většinou úspěšně
a podporu přidělila na projekty vybrané na základě dobře stanovených priorit. Například v rámci projektu
v Keni na získávání metanu z kejdy na malých farmách bylo naistalováno 765 bioplynových nádrží oproti
plánovaným 460. Využívání bioplynu na vaření přispívá k úspoře dřeva, snižuje znečištění vnitřních prostor
a zlepšuje hnojící vlastnosti kejdy.
Ve zprávě se ale také poukazuje na to, že Komise mohla pro zvýšení přístupu k obnovitelné energii využít
nástroj pro energetiku lépe.
„Většina projektů, které jsme zkoumali, byla úspěšná a je pravděpodobné, že tyto projekty budou
udržitelné,“ řekl Klaus-Heiner Lehne, člen Účetního dvora zodpovědný za zprávu. „Ve čtvrtině z nich ale
nebylo dosaženo většiny očekávaných výsledků, zejména kvůli nedostatkům v jejich koncepci a
nedostatečnému monitorování ze strany Komise.“
Auditoři uvádějí, že zprávy manažerů projektů neměly stejnou kvalitu a Komise se nepokusila prosadit
dodržování vykazovacích povinností. Pokud se ukázalo, že projekty mají výrazné problémy, zaměstnanci
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy přijaté Evropským účetním dvorem.
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu
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Komise dostatečně neuplatňovali návštěvy na místě a prověrky ROM, aby jimi doplnili informace získané od
odpovědných osob a nepodnikli včas vhodná opatření. Ve zprávě se předkládají doporučení spočívající
v důslednějším výběru projektů, zlepšení jejich monitorování a zvýšení vyhlídek na udržitelnost.

Zvláštní zpráva č. 15/2015: Podpora poskytovaná z nástroje AKT-EU pro energetiku na obnovitelnou
energii ve východní Africe je k dispozici v 23 jazycích EU.
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