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EU:n tarkastajat: EU:n Itä-Afrikassa rahoittamia
energiahankkeita on valvottava paremmin
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että 100 miljoonan euron
ohjelma, jonka avulla parannettiin uusiutuvan energian saatavuutta köyhien keskuudessa Itä-Afrikassa,
onnistui hyvin joiltakin osin, mutta valvontaa on silti parannettava. Tarkastajat havaitsivat, että
Euroopan komissio oli valinnut ehdotusten joukosta joitakin hyviä hankkeita, mutta edistymisen
seuranta ei ollut tarpeeksi tarkkaa.
Vuosina 2006–2013 energia-alan AKT-EU-välineelle myönnettiin rahoitusta 475 miljoonaa euroa Euroopan
kehitysrahastoista; suuri osa rahoituksesta käytettiin avustuksiin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa
toteutettaville hankkeille. Päätavoitteena oli tukea maaseutualueilla ja kasvukeskusten ulkopuolisilla
alueilla elävien köyhien pääsyä nykyaikaisten energiapalvelujen piiriin; näillä alueilla ruuanlaittoon
käytettävä energia saadaan edelleen suurimmaksi osaksi polttopuusta tai puuhiilestä. Tavoitteena oli lisäksi
parantaa energia-alan hallintoa, kannustaa investointeja rajaylittäviin energiahankkeisiin ja edistää
uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Vuoden 2014 puoliväliin mennessä tukea oli myönnetty yhteensä
268 miljoonaa euroa, josta 106 miljoonaa euroa oli myönnetty Itä-Afrikassa käynnistetyille hankkeille. Siellä
sähkön saatavuus on ylivoimaisesti Afrikan huonoin. Noin 85 prosenttia tuettavaksi valituista hankkeista
liittyi uusiutuvaan energiaan, 12 prosenttia hybridienergialähteisiin (uusiutuvat ja fossiiliset) ja kolme
prosenttia fossiilisiin energialähteisiin.
Tilintarkastustuomioistuin tarkasti 16 uusiutuvan energian hanketta viidessä maassa, jotka olivat Kenia,
Madagaskar, Mosambik, Tansania ja Sambia. Tarkastajat havaitsivat, että komissio onnistui useimmiten
energia-alan välineen käytössä ja myönsi tukea hyvin priorisoiduille hankkeille. Esimerkiksi Keniassa
toteutetussa hankkeessa, jossa pyrittiin ottamaan talteen metaania lietelannasta pienillä maatiloilla,
asennettiin 765 biokaasumädättämöä, kun tavoitteena oli 460. Käyttämällä biokaasua ruuanlaitossa
voidaan säästää polttopuuta, vähentää sisäilman saastumista ja parantaa lietelannan
lannoitusominaisuuksia.
Kertomuksessa tuodaan kuitenkin myös esiin, että komissio olisi voinut käyttää välinettä tehokkaammin
parantaakseen uusiutuvan energian saatavuutta.
“Useimmat tarkastamistamme hankkeista olivat onnistuneita ja ne ovat todennäköisesti myös kestäviä",
toteaa kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Klaus-Heiner Lehne. "Tarkastetuista
hankkeista neljänneksessä valtaosa odotetuista tuloksista jäi kuitenkin saavuttamatta. Syynä olivat
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pääasiassa suunnittelupuutteet ja komission toteuttaman seurannan riittämättömyys."
Tarkastajat totesivat, että hankkeiden edistäjien toimittamat raportit olivat laadultaan vaihtelevia, eikä
komissio pyrkinyt valvomaan, noudatettiinko raportointivelvoitteita. Kun hankkeissa tiedettiin olevan

vakavia ongelmia, komissio ei hyödyntänyt riittävästi paikan päälle tehtyjä käyntejä eikä
seurantajärjestelmän mukaisia arviointeja täydentääkseen vastuutahoilta saatuja tietoja.
Komissio ei myöskään toteuttanut asianmukaisia toimenpiteitä ajoissa. Kertomuksessa esitetään

suosituksia, jotka koskevat hankkeiden huolellisempaa valitsemista sekä niiden seurannan vahvistamista ja
kestävyysnäkymien parantamista.
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