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Om: Adgang til energi i Afrika

Adgangen til energi i Afrika er i høj grad utilstrækkelig i dag. Af de 1,111 mia. indbyggere, som Afrika 
omfatter, har næsten 700 mio. ikke adgang til elektricitet. Dette tal vil i 2030 være steget til 1,3 mia. 
Situation forværres, fordi adgang til energi er en forudsætning for mange andre grundlæggende 
behov, herunder adgang til vand, uddannelse, sundhed og beskæftigelse, og for tjenesteydelser og 
industri, landbrug, stabilitet, sikkerhed og territorial balance. Det må konstateres, at et Afrika, der 
styrkes via bedre adgang til energi, er en mulighed for Europa, og indebærer nye kilder til økonomiske 
ydelser for EU. Det fremgår desuden tydeligt af konklusionerne af Parisaftalen fra COP21, at det er 
nødvendigt at fremme universel adgang til bæredygtig energi i udviklingslandene, især i Afrika, 
gennem øget anvendelse af vedvarende energi.

Afrika kan øge sin adgang til energi fra 30 % til 80 % på mindre end ti år. Initiativer til at øge 
elektrificeringen af Afrika er allerede i gang. Under Den Afrikanske Unions topmøde den 15. juni 2015 
gav stats- og regeringscheferne udtryk for deres støtte til oprettelsen af et instrument til finansiering af 
elektrificeringen af Afrika. Dette instrument vil muliggøre mobiliseringen af menneskelige og 
finansielle ressourcer samt sporbarheden af tilskud og anvendelsen af disse. Projekter, der muliggør 
udvikling af adgang til energi i Afrika, findes, og er identificeret. Nu er den eneste hindring for deres 
udvikling spørgsmålet om finansiel solvens. EU bør spille en afgørende rolle med hensyn til at hjælpe 
med at overvinde denne sidste hindring for afrikansk energiudvikling.

Agter Kommissionen i denne forbindelse at udarbejde en stærk europæisk politik for Afrika, især ved 
at oprette et Europa-Afrika-partnerskab med henblik på elektrificering af kontinentet? Hvordan har 
Kommissionen til hensigt at støtte udbredelsen af vedvarende energi i Afrika som følge af COP21-
konklusionerne?

Indgivet: 24.5.2016
Videresendt: 26.5.2016
Besvarelsesfrist: 2.6.2016


