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L-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali adottat mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri. 
 Ir-rapport sħiħ jinsab fuq www.eca.europa.eu 

ECA Press 
Mark Rogerson – Kelliem  T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 621 55 30 63 
Damijan Fišer – Uffiċjal għall-Istampa T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  eca.europa.eu 

Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-3 ta' Diċembru 2015 

 
 

Tinħtieġ superviżjoni aħjar għall-proġetti tal-
enerġija ffinanzjati mill-UE fl-Afrika tal-Lvant, jgħidu 
l-Awdituri 
Programm ta' EUR 100 miljun biex jgħin fit-twassil ta' enerġija rinnovabbli lil nies foqra fl-Afrika tal-Lvant 
kiseb xi suċċessi notevoli iżda għadu jeħtieġ superviżjoni aħjar, skont rapport ġdid mill-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri. L-awdituri sabu li l-Kummissjoni Ewropea kienet għamlet xi għażliet tajbin fost il-proġetti 
proposti, iżda naqset milli timmonitorja l-progress biżżejjed mill-qrib. 

Bejn l-2006 u l-2013, EUR 475 miljun ta' Fondi Ewropej għall-Iżvilupp ġew allokati għall-Faċilità għall-
Enerġija AKP–UE, fil-biċċa l-kbira għal għotjiet lil proġetti fl-Afrika sub-Saħarjana. L-objettiv prinċipali kien li 
jiġi promoss l-aċċess għal enerġija moderna għal nies foqra f'żoni rurali u fl-inħawi ta' barra l-bliet, fejn l-
enerġija għat-tisjir għadha fil-biċċa l-kbira bbażata fuq il-ħatab jew il-faħam tal-kannol. Hija kellha wkoll l-
għan li ttejjeb il-governanza fis-settur tal-enerġija, tħeġġeġ investiment fi proġetti transkonfinali ta' 
enerġija u tippromwovi l-enerġija rinnovabbli. Sa nofs l-2014, kien ingħata total ta' EUR 268 miljun, 
EUR 106 miljun għal proġetti fl-Afrika tal-Lvant, fejn kien hemm ir-rata l-aktar baxxa bil-bosta ta' aċċess 
għall-elettriku fir-reġjun. Madwar 85 % tal-proġetti magħżula kienu relatati ma' enerġija rinnovabbli, 12 % 
ma' sorsi ibridi (rinnovabbli u fossili) u 3 % ma' sorsi fossili. 

L-awdituri eżaminaw 16-il proġett ta' enerġija rinnovabbli f'5 pajjiżi: il-Kenja, Madagascar, il-Mozambique, 
it-Tanzanija u ż-Żambja. Huma sabu li, fil-biċċa l-kbira, il-Kummssjoni kellha suċċess u allokat l-appoġġ lil 
proġetti pprijoritizzati tajjeb. Pereżempju, proġett fil-Kenja biex jiġi rkuprat gass metanu minn demel 
likwidu f'azjendi agrikoli żgħar, installa 765 diġesturi tal-bijogass meta mqabbel mal-mira ta' 460.  L-irkupru 
ta' bijogass għall-fjuwil tat-tisjir jiffranka l-ħatab, inaqqas it-tniġġis ġewwa l-bini u jtejjeb il-kwalitajiet 
fertilizzanti tad-demel likwidu.  

Iżda r-rapport ġibed ukoll l-attenzjoni għall-fatt li l-Kummissjoni setgħet għamlet użu aħjar tal-Faċilità biex 
iżżid l-aċċess għal enerġija rinnovabbli.  

“Il-biċċa l-kbira mill-proġetti li aħna eżaminajna rnexxew u probabbilment se jkunu sostenibbli,” qal 
Klaus-Heiner Lehne, il-Membru tal-Qorti tal-Awdituri responsabbli għar-rapport. “Iżda kwart minnhom ma 
rnexxilhomx iwasslu l-maġġoranza tar-riżultati mistennija tagħhom, prinċipalment minħabba dgħufijiet 
fit-tfassil kif ukoll minħabba monitoraġġ inadegwat mill-Kummissjoni.” 

Skont l-awdituri, rapporti ppreżentati mill-maniġers tal-proġetti ma kinux ta' kwalità uniformi u l-
Kummissjoni ma ppruvatx tinforza l-konformità mal-obbligi ta' rappurtar. Fejn kien magħruf li l-proġetti 
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kienu ffaċċjaw diffikultajiet serji, il-persunal tal-Kummissjoni ma għamilx biżżejjed użu minn żjarat 
fuq il-post u minn analiżijiet ta' monitoraġġ biex jikkomplementa l-informazzjoni pprovduta minn 
dawk responsabbli, u ma ħax azzjoni xierqa u f'waqtha. Ir-rapport jagħmel rakkomandazzjonijiet għall-
għażla aktar rigoruża ta' proġetti, fil-futur, it-tisħiħ tal-monitoraġġ tagħhom u ż-żieda tas-sostenibbiltà 
tagħhom. 

 

Ir-Rapport Speċjali Nru 15/2015: L-appoġġ taħt il-Faċilità għall-Enerġija AKP - UE għal enerġija rinnovabbli 
fl-Afrika tal-Lvant huwa disponibbli fi 23 lingwa tal-UE. 

 


