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„ES finansuojamiems energetikos projektams Rytų
Afrikoje būtina geresnė priežiūra“, – teigia
auditoriai
Remiantis nauja Europos Audito Rūmų ataskaita, įgyvendinant 100 milijonų eurų vertės programą, skirtą
tiekti atsinaujinančiąją energiją neturtingiesiems Rytų Afrikoje, buvo pasiekta tam tikrų svarbių
rezultatų, tačiau vis dar būtina geresnė priežiūra. Auditoriai nustatė, kad Europos Komisija atrinko kelis
gerus pasiūlytus projektus, tačiau ji nepakankamai atidžiai stebėjo jų pažangą.
2006–2013 m. pagal AKR-ES energetikos priemonę buvo skirti 475 milijonai eurų iš Europos plėtros fondų,
didžioji šių lėšų dalis buvo skirta dotacijoms projektams Užsachario Afrikoje. Pagrindinis tikslas buvo
galimybės naudotis moderniomis energijos tiekimo paslaugomis neturtingiesiems rėmimas kaimo ir
užmiesčio vietovėse, kuriose energija maisto gaminimui daugiausiai gaunama naudojant malkas ar medžio
anglis. Taip pat buvo siekiama remti valdymą energetikos sektoriuje, skatinti investicijas į pasienio
energetikos projektus ir atsinaujinančiąją energiją. 2014 m. viduryje iš viso buvo skirti 268 milijonai eurų, iš
kurių 106 milijonai eurų – projektams Rytų Afrikoje, kurioje iki šiol prieigos prie elektros lygis yra
žemiausias regione. Apie 85 % atrinktų projektų buvo susiję su atsinaujinančiąja energija, 12 % – su mišriais
šaltiniais (atsinaujinančiaisiais ir iškastiniais) ir 3 % – su iškastiniais šaltiniais.
Auditoriai patikrino 16 atsinaujinančiosios energijos projektų penkiose šalyse (Kenijoje, Madagaskare,
Mozambike, Tanzanijoje ir Zambijoje). Jie nustatė, kad Komisija iš esmės savo veiklą vykdė sėkmingai ir
paramą skyrė projektams, kuriems buvo suteiktas tinkamas prioritetas. Pavyzdžiui, įgyvendinant vieną
projektą Kenijoje, skirtą išgauti metano dujas iš srutų mažuose ūkiuose buvo įrengti 765 biodujų
fermenteriai vietoj planuotų 460. Išgaunant dujas, kurios naudojamos kaip kuras maisto gaminimui
sutaupomos malkos, sumažinama patalpų tarša ir pagerinamos srutų trąšumo savybės.
Tačiau ataskaitoje taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad Komisija galėjo geriau naudoti priemonę,
siekdama padidinti galimybę naudotis atsinaujinančiosios energijos tiekimo paslaugomis.
„Dauguma mūsų tikrintų projektų buvo sėkmingi ir gali būti tvarūs, – pasakė už ataskaitą atsakingas
Audito Rūmų narys Klaus-Heiner Lehne. – Tačiau ketvirtadalio projektų atveju nebuvo pasiekta didžioji
numatytų rezultatų dalis, iš esmės dėl to, kad nebuvo atsižvelgiama į koncepcijos trūkumus ir dėl to, kad
Komisija vykdė netinkamą stebėjimą“.
Anot auditorių, projektų vadovų pateiktos ataskaitos buvo nevienodos kokybės, o Komisija nemėgino jų
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų priimtos specialiosios ataskaitos pagrindines mintis.
Visą ataskaitos tekstą galima rasti www.eca.europa.eu.
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priversti laikytis ataskaitų teikimo prievolių. Kai buvo žinoma, kad įgyvendinant projektus buvo patiriama
rimtų sunkumų, Komisijos darbuotojai nepakankamai pasinaudojo vizitais į projektus vietoje ir stebėjimo
apžvalgomis, kad papildytų iš atsakingų asmenų gautą informaciją ir laiku nesiėmė atitinkamų veiksmų.
Ataskaitoje pateikiamos kelios rekomendacijos, kad projektai ateityje būtų griežčiau atrenkami, kad būtų
stiprinamas jų stebėjimas ir gerinamas jų tvarumas.

Specialioji ataskaita Nr. 15/2015 „Pagal AKR-ES energetikos priemonę Rytų Afrikai teikiama parama
atsinaujinančiosios energijos srityje“ paskelbta 23 ES kalbomis.
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