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Európai Számvevőszék: Jobb felügyeletre szorulnak 
az uniós finanszírozású kelet-afrikai 
energiaprojektek 
A Kelet-Afrika szegényeit megújuló energiához juttató 100 millió eurós program figyelemre méltó 
sikereket ért el, de továbbra is jobb felügyeletre szorul – szögezi le friss jelentésében az Európai 
Számvevőszék. Ellenőreink megállapítása szerint az Európai Bizottság több ízben jól választott a javasolt 
projektek közül, de nem követte elég szorosan nyomon azok előrehaladását. 

A 2006 és 2013 közötti időszakban az AKCS–EU energiaügyi pénzügyi mechanizmusa 475 millió euróban 
részesült az Európai Fejlesztési Alapokból, legnagyobbrészt a Szubszaharai-Afrika projektjeire nyújtott 
támogatásokra. A program fő célja az volt, hogy elősegítse a szegények jobb hozzáférését a korszerű 
energetikai szolgáltatásokhoz vidéken és városkörnyéki területeken, ott, ahol a főzésre használt energia 
jórészt továbbra is tűzifából vagy faszénből származik. Cél volt még az energiaágazat irányításának javítása, 
a határokon átnyúló energetikai projektekbe történő beruházások ösztönzése és a megújuló energia 
használatának terjesztése. 2014 közepéig összesen 268 millió euró összegű támogatást nyújtottak, ebből 
106 millió eurót kelet-afrikai projektekre, ahol a régióban messze a legrosszabb az elektromos áramhoz 
való hozzáférés. A kiválasztott projektek kb. 85%-a megújuló energiával, 12%-a hibrid (megújuló és fosszilis) 
forrásokkal, 3%-a pedig fosszilis forrásokkal kapcsolatos. 

Ellenőreink öt országban – Kenya, Madagaszkár, Mozambik, Tanzánia és Zambia – 16, megújuló energiával 
kapcsolatos projektet vizsgáltak meg. Megállapításuk szerint a Bizottság többnyire sikerrel járt el, és a 
támogatást megfelelő prioritások szerint ítélte oda az egyes projekteknek. Például egy kenyai projekt 
keretében, melynek célja metángáz hígtrágyaszikkasztókból történő kinyerése volt, 765 szikkasztót sikerült 
telepíteni (a célszám 460 volt). A biogáznak a főzéshez történő kinyerésével tűzifát lehet megtakarítani, 
csökken a beltéri szennyezés, és javulnak a hígtrágya trágyázó tulajdonságai. 

A jelentés azonban arra is rámutat, hogy a Bizottság jobban is kihasználhatta volna a mechanizmust a 
megújuló energiához való hozzáférés növelésére. 

„A megvizsgált projektek javarészt sikeresek voltak, és valószínűleg fenntarthatóak is lesznek,” 
nyilatkozta Klaus-Heiner Lehne, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. „Egynegyedük azonban nem hozta 
meg a várt eredmények zömét, elsősorban kialakítási hiányosságok miatt, és azért, mert a Bizottság nem 
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gyakorolt kellő felügyeletet.” 

Ellenőreink szerint egyenetlen volt a projektvezetők által benyújtott jelentések színvonala, és a Bizottság 
nem kísérelte meg betartatni velük a beszámolási kötelezettségüket. A Bizottság a tudottan nehézségekkel 
küzdő projektek esetében sem egészítette ki kellőképpen az illetékesek által nyújtott tájékoztatást a 
projektek helyszíni vizsgálata és a monitoring révén nyerhető információkkal, és nem tett kellő időben 
megfelelő lépéseket. A jelentés több ajánlást is megfogalmaz annak érdekében, hogy a projektek 
kiválasztása szigorúbb, a monitoring pedig erősebb legyen, valamint hogy nőjenek a projektek 
fenntarthatósági kilátásai. 

 

Az AKCS–EU energiaügyi pénzügyi mechanizmusa által a megújuló energiaforrásokra Kelet-Afrikában 
nyújtott támogatás című 15/2015. sz. különjelentés 23 uniós nyelven olvasható. 

 


