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Относно: Достъп до енергия в Африка

Достъпът до енергия в Африка понастоящем е до голяма степен недостатъчен. Почти 700 
милиона от наброяващото 1,111 милиарда души население на Африка нямат достъп до 
електричество. До 2030 г. цифрата ще достигне 1,3 милиарда. Тази ситуация се влошава 
поради факта, че достъпът до енергия е предварително условие за задоволяване на много 
други основни потребности, включително достъпа до вода, образование, здравеопазване и 
трудова заетост, както и за услугите и промишлеността, селското стопанство, стабилността, 
сигурността и териториалния баланс. Трябва да вземем предвид това, че подсилена чрез по-
добър достъп до енергия, Африка е възможност за Европа, понеже представлява нов източник 
на икономически доставки за ЕС. В допълнение към това в заключенията на Парижкото 
споразумение от 21-вата конференция на страните (COP21) ясно се отбелязва необходимостта 
от насърчаване на всеобщия достъп до устойчива енергия в развиващите се страни, и по-
специално в Африка, чрез усилено внедряване на възобновяема енергия.

Африка може да увеличи нивото си на достъп до енергия от 30% на 80% за по-малко от десет 
години. Вече се работи върху инициативи за разширяване на електрификацията на Африка. На 
15 юни 2015 г. на срещата на високо равнище на Африканския съюз държавните и 
правителствените ръководители изразиха своята подкрепа за създаването на инструмент, 
посветен на финансирането на електрификацията на Африка. Този инструмент ще позволи 
мобилизирането на човешки и финансови ресурси и проследяването на предоставените 
безвъзмездни средства и тяхната употреба. Съществуват и са идентифицирани проекти за 
развиване на достъпа до енергия в Африка. В момента единствената пречка за тяхното 
развитие е проблемът с финансовата платежоспособност. ЕС следва да играе важна роля при 
предоставянето на помощ, за да се  преодолее това последно препятствие пред развитието на 
енергетиката в Африка.

Във връзка с това Комисията разработва ли силна европейска политика  по отношение на 
Африка, по-специално чрез създаването на партньорство между Европа и Африка за 
електрификацията на континента? С оглед на  заключенията от COP21, по какъв начин 
Комисията ще подкрепи внедряването на възобновяема енергия в Африка?
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