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De EU-finansierede energiprojekter i Østafrika bør
overvåges bedre, siger EU-revisorerne
Et program til 100 millioner euro har med betydelig succes bragt vedvarende energi til fattige
befolkningsgrupper i Østafrika, men ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret bør
programmet overvåges bedre. Revisorerne konstaterede, at Europa-Kommissionen havde udvalgt gode
projekter, men ikke ført tilstrækkeligt tilsyn med gennemførelsen af dem.
Mellem 2006 og 2013 fik AVS-EU-energifaciliteten under Den Europæiske Udviklingsfond tildelt
475 millioner euro, hovedsagelig til tilskud til projekter i Afrika syd for Sahara. Hovedmålet var at fremme
adgangen til moderne energitjenester for fattige befolkningsgrupper i landdistrikter og bynære områder,
hvor energi til madlavning stadig mest kommer fra brænde eller kul. Energifaciliteten skulle også forbedre
forvaltningen i energisektoren, tilskynde til investeringer i grænseoverskridende energiinfrastruktur og
fremme anvendelse af vedvarende energi. Midt i 2014 var der i alt ydet tilskud på 268,2 millioner euro,
heraf 106 millioner euro til projekter i Østafrika, hvor befolkningen havde langt den ringeste adgang til
elektricitet. Ca. 85 % af de udvalgte projekter angik vedvarende energikilder, 12 % angik hybride systemer
(vedvarende og fossile kilder), og 3 % angik fossile kilder.
Revisorerne undersøgte 16 projekter til fremme af vedvarende energi i fem lande: Kenya, Madagaskar,
Mozambique, Tanzania og Zambia. De konstaterede, at Kommissionens anvendelse af faciliteten for det
meste var vellykket, og at den tildelte støtten på grundlag af en hensigtsmæssig prioritering. Et projekt til
indvinding af metangas fra gylle på små gårde i Kenya havde f.eks. som mål at installere 460 biogasanlæg,
men installerede 765. Indvinding af biogas giver besparelser på brænde, reducerer indendørsforureningen
og forbedrer gyllens gødningskvalitet.
Men beretningen påpeger også, at Kommissionen kunne have brugt faciliteten bedre til at øge adgangen til
vedvarende energi.
"De fleste af de projekter, vi undersøgte, var vellykkede og vil sandsynligvis være bæredygtige," siger
Klaus-Heiner Lehne, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen. "Men en fjerdedel
leverede ikke hovedparten af de forventede resultater, hvilket hovedsagelig skyldtes, at der var
svagheder i udformningen, og at Kommissionens overvågning var utilstrækkelig."
Ifølge revisorerne var projektledernes rapporter af ujævn kvalitet, og Kommissionen forsøgte ikke at
håndhæve rapporteringsforpligtelserne. Når det var kendt, at projekterne havde alvorlige vanskeligheder,
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning.
Beretningen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu
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supplerede Kommissionens ansatte ikke i tilstrækkeligt omfang de ansvarliges oplysninger ved at foretage
besøg på stedet og gennemgå overvågningen, og de traf ikke hensigtsmæssige og rettidige
foranstaltninger. Beretningen indeholder en række anbefalinger, der kan bidrage til at sikre mere stringens
i udvælgelsen af fremtidige projekter, styrke overvågningen af dem og forbedre deres bæredygtighed.

Særberetning nr. 15/2015: AVS-EU-energifacilitetens støtte til fremme af vedvarende energi i Østafrika
foreligger på 23 EU-sprog.
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