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Předmět: Přístup Afriky k energii

Přístup k energii je v současné době v Africe většinou nedostatečný. Téměř 700 milionů osob 
z celkové 1,111 miliardy obyvatel Afriky nemá elektřinu. Do roku 2030 se jejich počet zvýší na 1,3 
miliardu. Tato situace je ještě zhoršena tím, že přístup k energii je předpokladem pro uspokojení 
mnoha dalších základních potřeb, mezi něž patří přístup k vodě, vzdělání, zdravotnickým službám 
a zaměstnání, rozvoj služeb, průmyslu a zemědělství, stabilita, bezpečnost a územní rovnováha. 
Musíme uvážit skutečnost, že Afrika posílená lepším přístupem k energii představuje pro Evropu 
příležitost jako nový zdroj příjmů pro hospodářství EU. Dále v závěrech pařížské dohody přijaté na 
21. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP21) se jasně 
uvádí, že v rozvojových zemích a zejména v Africe je třeba podporovat univerzální přístup 
k obnovitelné energii tím, že bude kladen větší důraz na její zavádění.

Afrika může do necelých deseti let zvýšit svůj přístup k energii z 30 na 80 %. V současné době již jsou 
realizovány iniciativy na elektrifikaci Afriky. Dne 15. června 2015 hlavy států a vlád podpořily během 
summitu Africké unie vytvoření nástroje financování pro elektrifikaci Afriky. Tento nástroj umožní 
uvolnit lidské a finanční zdroje a sledovat udělené granty a jejich využívání. Projekty, které v Africe 
umožní zlepšit přístup k energii, již existují a byly identifikovány. Jedinou překážkou jejich rozvoje je 
finanční solventnost. V řešení tohoto posledního problému, který brání energetickému rozvoji Afriky, 
připadá významná úloha EU.

Připravuje Komise v této souvislosti silnou evropskou politiku pro Afriku, konkrétně vytvoření 
evropsko-afrického partnerství pro elektrifikaci tohoto kontinentu? Jak hodlá Komise v návaznosti na 
závěry COP21 podporovat rozvoj obnovitelné energie v Africe?
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