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Potrivit Curții de Conturi Europene, este nevoie de o
mai bună supraveghere a proiectelor energetice
finanțate de UE în Africa de Est
Un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană arată că programul în valoare de aproximativ
100 de milioane de euro destinat facilitării accesului populației sărace din Africa de Est la energie din
surse regenerabile a obținut unele succese notabile, dar necesită în continuare o mai bună
supraveghere. Auditorii Curții au constatat că Comisia Europeană a reușit să selecteze o serie de proiecte
adecvate dintre cele propuse, însă a eșuat în asigurarea unei monitorizări suficient de temeinice a
progreselor realizate.
În perioada 2006-2013, Facilității ACP-UE pentru energie i-au fost alocate 475 de milioane de euro din
partea fondurilor europene de dezvoltare, cea mai mare parte a acestei sume fiind destinată acordării de
granturi unor proiecte derulate în Africa Subsahariană. Principalul obiectiv a fost acela de a promova
accesul la servicii energetice moderne pentru persoanele sărace din zone rurale și de la periferia orașelor,
unde energia pentru gătit rămâne bazată, în marea majoritate a cazurilor, pe lemne de foc și pe cărbune de
lemn. De asemenea, facilitatea urmărea să îmbunătățească guvernanța sectorului energetic, să sporească
investițiile în proiecte privind infrastructura energetică transfrontalieră și să promoveze energia din surse
regenerabile. Până la jumătatea anului 2014, fusese acordată deja suma totală de aproximativ
268 de milioane de euro, din care 106 milioane de euro vizau proiecte în Africa de Est, unde nivelul de
acces la electricitate era de departe cel mai scăzut din Africa. În jur de 85 % din proiectele selectate erau
legate de energia din surse regenerabile, 12 % priveau sisteme hibride de producere a energiei electrice
(surse regenerabile și combustibili fosili) și 3 % vizau combustibilii fosili.
Auditorii au examinat 16 proiecte privind energia din surse regenerabile care au fost implementate în cinci
țări: Kenya, Madagascar, Mozambic, Tanzania și Zambia. Aceștia au constatat că Comisia a reușit în mare
parte să aloce sprijinul pentru energia din surse regenerabile unor proiecte selecționate în funcție de
priorități bine definite. De exemplu, un proiect implementat în Kenya ce viza obținerea de gaz metan din
gunoiul de grajd la ferme mici a reușit să instaleze 765 de digestoare pentru producția de biogaz, față de
nivelul-țintă de 460. Obținerea de biogaz pentru gătit contribuie la economisirea lemnelor de foc, reduce în
mod considerabil poluarea din case și îmbunătățește calitățile fertilizante ale gunoiului de grajd.
Cu toate acestea, în raport se arată, în egală măsură, că Comisia ar fi putut utiliza într-un mod mai eficient
Facilitatea ACP-UE pentru energie pentru a spori accesul la energia din surse regenerabile.
Potrivit domnului Klaus-Heiner Lehne, membrul Curții responsabil de acest raport, „majoritatea
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proiectelor pe care le-am examinat au obținut rezultate favorabile și pot fi sustenabile, însă un sfert din
aceste proiecte nu au reușit să obțină decât o foarte mică parte din rezultatele preconizate, în principal
din cauza deficiențelor de la nivelul conceptual al proiectelor și din cauza monitorizării inadecvate din
partea Comisiei.”
Potrivit auditorilor, rapoartele prezentate de către gestionarii de proiecte erau de o calitate inegală și
Comisia nu a încercat să impună respectarea obligațiilor lor în materie de raportare. Acolo unde existau
informații că proiectele întâmpinau dificultăți grave, personalul Comisiei nu a făcut uz în mod suficient nici
de vizitele la fața locului la proiecte, nici de examinările de monitorizare pentru a completa informațiile
furnizate de responsabili și nici nu a luat măsuri adecvate în timp util. În raport sunt formulate o serie de
recomandări în vederea unei selecții mai riguroase a proiectelor, în vederea consolidării procesului de
monitorizare a acestora și în vederea creșterii perspectivelor lor de sustenabilitate.

Raportul special nr. 15/2015: „Sprijinul acordat în scopul dezvoltării energiei din surse regenerabile în
Africa de Est în cadrul Facilității ACP-UE pentru energie” este disponibil în 23 de limbi oficiale ale UE.
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