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Energetske projekte v vzhodni Afriki, ki se
financirajo iz sredstev EU, je treba bolje nadzirati,
pravijo revizorji
Program v vrednosti 100 milijonov EUR, ki naj bi revnim v vzhodni Afriki pomagal pri dostopu do energije
iz obnovljivih virov, je dosegel nekaj vidnih uspehov, vendar ga je še vedno treba bolje nadzirati, je
navedeno v novem poročilu Evropskega računskega sodišča. Revizorji so ugotovili, da je Evropska
komisija včasih dobro izbirala med predlaganimi projekti, vendar ni dovolj skrbno spremljala napredka.
Energetskemu skladu AKP-EU je bilo za obdobje 2006–2013 dodeljenih 475 milijonov EUR iz evropskih
razvojnih skladov, večinoma v obliki nepovratnih sredstev za projekte v Podsaharski Afriki. Glavni cilj je bil
spodbujati dostop do sodobnih energetskih storitev za revne na podeželskih in primestnih območjih, kjer se
kot energija za kuhanje večinoma še vedno uporabljajo drva ali oglje. Drugi cilji so bili izboljšanje
upravljanja v energetskem sektorju, spodbujanje naložb v čezmejne energetske projekte in spodbujanje
energije iz obnovljivih virov. Do sredine leta 2014 je bilo odobrenih skupno 268 milijonov EUR, od tega
106 milijonov EUR za projekte v vzhodni Afriki, ki je imela daleč najnižjo stopnjo dostopa do električne
energije v regiji. Približno 85 % izbranih projektov je bilo povezanih z energijo iz obnovljivih virov, 12 % z
energijo iz hibridnih (obnovljivih in fosilnih) virov, 3 % pa z energijo iz fosilnih virov.
Revizorji so preučili 16 projektov obnovljivih virov energije v petih državah: v Keniji, na Madagaskarju, v
Mozambiku, Tanzaniji in Zambiji. Ugotovili so, da je bila Komisija večinoma uspešna in da je podporo
dodeljevala dobro prednostno razvrščenim projektom. Na primer pri projektu v Keniji za pridobivanje
metana iz gnojevke na majhnih kmetijah je bilo nameščenih 765 digestorjev namesto načrtovanih 460. S
pridobivanjem bioplina kot goriva za kuhanje se prihranijo drva, zmanjša onesnaženje zaprtih prostorov in
izboljšajo gnojilne lastnosti gnojevke.
Vendar poročilo tudi opozarja, da bi bila lahko Komisija pri uporabi Energetskega sklada za povečanje
dostopa do energije iz obnovljivih virov še bolj uspešna.
„Projekti, ki smo jih preučili, so bili večinoma uspešni in imajo dobre možnosti za trajnost,” je dejal KlausHeiner Lehne, član Evropskega računskega sodišča, ki je pristojen za poročilo. „Toda četrtina jih ni dosegla
večine pričakovanih rezultatov, in sicer predvsem zaradi slabosti v zasnovi in neustreznega spremljanja
Komisije.”

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče.
Celo poročilo je na voljo na spletišču www.eca.europa.eu.
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Revizorji so navedli, da se je kakovost poročil, ki so jih predložili vodje projektov, razlikovala, Komisija pa ni
skušala doseči, da bi izpolnjevali svoje obveznosti poročanja. Ko je bilo znano, da so pri projektih resne
težave, uslužbenci Komisije niso dovolj uporabljali obiskov na kraju samem in pregledov spremljanja, da bi
dopolnili informacije, ki so jih zagotovili odgovorni, ter niso ustrezno in pravočasno ukrepali. V poročilu so
navedena priporočila o večji strogosti pri izbiri projektov, krepitvi njihovega spremljanja in povečanju
njihovih možnosti za trajnost.

Posebno poročilo št. 15/2015 – Podpora Energetskega sklada AKP-EU za obnovljive vire energije v
vzhodni Afriki je na voljo v 23 jezikih EU.
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