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Zdaniem kontrolerów UE konieczny jest lepszy 
nadzór nad projektami dotyczącymi energii w Afryce 
Wschodniej finansowanymi ze środków unijnych 
Jak wynika z najnowszego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, program o budżecie 
100 mln euro mający ułatwić osobom ubogim w Afryce Wschodniej uzyskanie dostępu do energii ze 
źródeł odnawialnych przyniósł znaczące sukcesy, lecz wciąż wymaga lepszego nadzorowania. Kontrolerzy 
stwierdzili, że Komisja Europejska dokonała dobrego wyboru spośród zaproponowanych projektów, lecz 
nie monitorowała wystarczająco skrupulatnie osiągniętych postępów. 

W latach 2006–2013 z Europejskich Funduszy Rozwoju przyznano kwotę 475 mln euro na rzecz Funduszu 
Energetycznego AKP-UE. Środki te zostały przeznaczone głównie na wsparcie projektów w Afryce 
Subsaharyjskiej. Podstawowym celem było ułatwienie dostępu do nowoczesnych usług energetycznych 
osobom ubogim na obszarach wiejskich i podmiejskich, gdzie energia na potrzeby gotowania jest nadal 
w większości pozyskiwana z drewna opałowego lub węgla drzewnego. Ponadto dążono do poprawy 
zarządzania w sektorze energetycznym, ułatwienia inwestycji w ramach transgranicznych projektów 
dotyczących energii oraz wspierania odnawialnych źródeł energii. Do połowy 2014 r. na działania w tym 
obszarze przyznano łącznie 268 mln euro, z czego 106 mln euro na projekty realizowane w Afryce 
Wschodniej, która charakteryzuje się najniższym w tej części świata wskaźnikiem dostępu do energii 
elektrycznej. Około 85% projektów wybranych do realizacji dotyczyło energii ze źródeł odnawialnych, 12% 
dotyczyło źródeł hybrydowych (odnawialnych i kopalnych), a 3% – źródeł kopalnych. 

Kontrolerzy przeanalizowali 16 projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych w pięciu krajach: 
w Kenii, na Madagaskarze, w Mozambiku, Tanzanii i Zambii. Ustalili oni, że działania Komisji były 
w większości przypadków skuteczne i że udzielała ona wsparcia na rzecz właściwie wyselekcjonowanych 
projektów. Na przykład w ramach projektu w Kenii polegającego na odzyskiwaniu metanu z gnojowicy 
w małych gospodarstwach rolnych zainstalowano 765 komór fermentacyjnych, choć docelowo 
zaplanowano ich 460. Wykorzystywanie odzyskiwanego biogazu jako paliwa do gotowania przyczynia się do 
oszczędności drewna opałowego, ogranicza zanieczyszczenie wewnątrz pomieszczeń oraz poprawia 
właściwości nawożące gnojowicy.  

W sprawozdaniu zauważono jednak również, że Komisja mogła w lepszy sposób wykorzystać Fundusz 
Energetyczny, aby zapewnić większy dostęp do energii ze źródeł odnawialnych.  
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– Zbadane przez nas projekty były w większości skuteczne i miały szansę przynieść trwałe rezultaty – 
powiedział Klaus-Heiner Lehne, członek Trybunału odpowiedzialny za sprawozdanie. – W przypadku jednej 
czwartej z nich nie osiągnięto jednak większości oczekiwanych rezultatów, głównie ze względu na 
niedociągnięcia w koncepcji projektów oraz niewystarczające monitorowanie ze strony Komisji. 

Jak zauważyli kontrolerzy, jakość sprawozdań składanych przez kierowników projektów była zróżnicowana, 
a Komisja nie podjęła próby wyegzekwowania obowiązków sprawozdawczych. W przypadkach gdy było 
wiadomo, że przy realizacji projektów wystąpiły poważne trudności, pracownicy Komisji nie korzystali 
w wystarczający sposób z możliwości przeprowadzania wizyt kontrolnych na miejscu i dokonywania 
przeglądów monitorujących w celu uzupełnienia informacji przekazywanych przez osoby odpowiedzialne za 
tę realizację. Komisja nie podejmowała też odpowiednich i terminowych działań. W sprawozdaniu 
przedstawiono szereg zaleceń dotyczących bardziej rygorystycznego wyboru projektów w przyszłości, ich 
skuteczniejszego monitorowania oraz poprawy ich trwałości. 

 

Sprawozdanie specjalne nr 15/2015 „Wsparcie z Funduszu Energetycznego AKP-UE na rzecz energii ze 
źródeł odnawialnych w Afryce Wschodniej” jest dostępne w 23 językach UE. 

 


