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Η εποπτεία των έργων που χρηματοδοτεί η ΕΕ στον 
τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Αφρική 
χρειάζεται βελτίωση, δηλώνουν οι ελεγκτές 
Πρόγραμμα που προέβλεπε την παροχή 100 εκατομμυρίων ευρώ για τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
των φτωχών κατοίκων της Ανατολικής Αφρικής σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σημείωσε μεν 
σημαντικές επιτυχίες, χρειάζεται ωστόσο βελτίωση σε επίπεδο εποπτείας, σύμφωνα με νέα έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η Επιτροπή είχε επιλέξει σωστά 
μεταξύ των προτεινόμενων έργων, αλλά δεν εξασφάλισε την επαρκή παρακολούθηση της προόδου 
των. 

Μεταξύ 2006 και 2013, από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης χορηγήθηκαν 475 εκατομμύρια υπέρ της 
διευκόλυνσης ΑΚΕ-ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, κυρίως για επιχορηγήσεις σε έργα στην υποσαχάρια 
Αφρική. Κύριος στόχος ήταν η προώθηση της πρόσβασης σε σύγχρονες μορφές ενέργειας των φτωχών 
κατοίκων των αγροτικών και των περιαστικών περιοχών, όπου η ενέργεια για το μαγείρεμα προέρχεται σε 
μεγάλο βαθμό από καυσόξυλα ή κάρβουνο. Ένας άλλος στόχος ήταν η βελτίωση της διακυβέρνησης του 
τομέα της ενέργειας, η ενθάρρυνση των επενδύσεων σε διασυνοριακά έργα και η προώθηση της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Μέχρι τα μέσα του 2014, είχαν διατεθεί συνολικά 268 εκατομμύρια 
ευρώ, εκ των οποίων τα 106 εκατομμύρια αφορούσαν έργα στην Ανατολική Αφρική, η οποία είχε μακράν 
το χαμηλότερο ποσοστό πρόσβασης σε ηλεκτρική ενέργεια στην ήπειρο αυτή. Περίπου το 85 % των 
επιλεγέντων έργων αφορούσαν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, το 12 % από υβριδικές πηγές 
(ανανεώσιμες και ορυκτές) και το 3 % από ορυκτές. 

Οι ελεγκτές εξέτασαν 16 έργα που αφορούσαν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και είχαν υλοποιηθεί σε 
πέντε χώρες: Κένυα, Μαδαγασκάρη, Μοζαμβίκη, Τανζανία και Ζάμπια. Διαπίστωσαν ότι η Επιτροπή ήταν 
ως επί το πλείστον επιτυχής και ότι παρείχε χρηματοδοτική στήριξη σε έργα τα οποία είχαν επιλεγεί 
σωστά βάσει καθορισμένων προτεραιοτήτων. Παραδείγματος χάριν, στο πλαίσιο έργου στην Κένυα για 
την ανάκτηση μεθανίου από χωνευτήρια κοπριάς σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, κατέστη δυνατή η 
εγκατάσταση 765 χωνευτηρίων βιοαερίου έναντι του στόχου των 460. Η ανάκτηση βιοαερίου ως 
καυσίμου για το μαγείρεμα συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσόξυλων, μειώνει σημαντικά τη ρύπανση 
των εσωτερικών χώρων και βελτιώνει τις λιπαντικές ιδιότητες της κοπριάς. 

Ωστόσο, από την έκθεση προκύπτει ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να είχε επιτύχει περισσότερα ως προς 
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την αύξηση της πρόσβασης σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές με τη βοήθεια της διευκόλυνσης.  

«Τα περισσότερα έργα που εξετάσαμε ήταν επιτυχή και πιθανόν βιώσιμα», δήλωσε ο Klaus-Heiner 
Lehne, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Ωστόσο, το ένα τέταρτο εξ αυτών 
δεν κατάφερε να αποδώσει τα περισσότερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, κυρίως λόγω 
αδυναμιών στον σχεδιασμό και ανεπαρκούς παρακολούθησης από την Επιτροπή.» 

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, οι εκθέσεις που υπέβαλαν οι υπεύθυνοι διαχείρισης των έργων ήταν άνισης 
ποιότητας και η Επιτροπή δεν επιχείρησε να επιβάλει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις περί υποβολής 
εκθέσεων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ήταν γνωστό ότι τα έργα αντιμετώπιζαν σημαντικές 
δυσκολίες, η Επιτροπή δεν αξιοποίησε επαρκώς τις επιτόπιες επισκέψεις και τις επισκοπήσεις 
παρακολούθησης ώστε να συμπληρώνει τα πληροφοριακά στοιχεία που της υπέβαλλαν υπεύθυνοι και 
δεν έλαβε εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα. Στην έκθεση διατυπώνονται συστάσεις για την αυστηρότερη 
επιλογή των έργων στο μέλλον, τη βελτίωση της παρακολούθησής τους και την αύξηση των προοπτικών 
βιωσιμότητάς τους. 

 

Η ειδική έκθεση αριθ. 15/2015 με τίτλο «Υποστήριξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 
Ανατολική Αφρική μέσω της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ΑΚΕ-ΕΕ στον τομέα της ενέργειας» είναι 
διαθέσιμη σε 23 γλώσσες της ΕΕ. 

 


