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Θέμα: Η πρόσβαση στην ενέργεια στην Αφρική

Η πρόσβαση στην ενέργεια στην Αφρική σήμερα κρίνεται σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκής.  Επτακόσια 
εκατομμύρια περίπου από τους 1,111 δισεκατομμύριο κατοίκους της Αφρικής δεν έχουν πρόσβαση σε 
ηλεκτρική ενέργεια. Ο αριθμός αυτός θα έχει ανέλθει σε 1,3 δισεκατομμύριο μέχρι το 2030. Η 
κατάσταση είναι τραγική διότι η πρόσβαση στην ενέργεια αποτελεί προϋπόθεση για πολλές άλλες 
βασικές ανάγκες, όπως η ύδρευση, η εκπαίδευση, η υγεία, η απασχόληση, καθώς επίσης και για τις 
υπηρεσίες και την βιομηχανία, τη γεωργία, την σταθερότητα, την ασφάλεια και την εδαφική ισορροπία. 
Πρέπει να αντιληφθούμε ότι μία Αφρική που αναβαθμίζεται χάρη σε μια καλύτερη πρόσβαση στην 
ενέργεια δημιουργεί ευκαιρίες για την Ευρώπη αφού αντιπροσωπεύει νέες πηγές οικονομικά 
προσιτού εφοδιασμού για την ΕΕ. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η Συμφωνία του Παρισιού για την 
COP21 επισημαίνει απερίφραστα στα συμπεράσματά της ότι είναι ανάγκη να υποστηριχθεί η 
πρόσβαση στην βιώσιμη ενέργεια για όλους στις αναπτυσσόμενες χώρες και δη της Αφρικής μέσω 
μιας ενισχυμένης αξιοποίησης των πηγών της βιώσιμης ενέργειας.

Η Αφρική είναι σε θέση να αυξήσει τον βαθμό πρόσβασής της στην ενέργεια από 30% σε 80% σε 
λιγότερο από δέκα χρόνια.  Έργα για την επέκταση του δικτύου της ηλεκτροδότησης στην Αφρική 
βρίσκονται ήδη στο στάδιο της κατασκευής. Στις 15 Ιουνίου 2015 και στο πλαίσιο της συνόδου 
κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων εξέφρασαν την υποστήριξή 
τους για την δημιουργία ειδικού μηχανισμού χρηματοδότησης της ηλεκτροδότησης της Αφρικής. Ένας 
τέτοιος μηχανισμός θα επιτρέψει την κινητοποίηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και θα 
καταστήσει δυνατή την ιχνηλασιμότητα των διατιθέμενων επιδοτήσεων και των χρήσεών τους. Έργα 
για την βελτίωση της πρόσβασης στην ενέργεια στην Αφρική υπάρχουν τόσο στο στάδιο της 
υλοποίησης όσο και στο στάδιο της εκπόνησης. Το μόνο εμπόδιο που υπάρχει ακόμη είναι αυτό της 
οικονομικής φερεγγυότητας. Η ΕΕ καλείται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια 
υπέρβασης αυτού του τελευταίου κωλύματος όσον αφορά την ενεργειακή ανάπτυξη της Αφρικής.

Τούτων δοθέντων, προτίθεται άραγε η Επιτροπή να εκπονήσει μια ισχυρή Ευρωπαϊκή πολιτική για 
την Αφρική και συγκεκριμένα μέσω της σύμπηξης μιας Ευρωαφρικανικής εταιρικής σχέσης για την 
ηλεκτροδότηση της ηπείρου; Εν συνεχεία των συμπερασμάτων της COP21, με ποιους τρόπους 
προτίθεται η Επιτροπή να υποστηρίξει την αξιοποίηση των βιώσιμων πηγών ενέργειας στην Αφρική;

Κατάθεση: 24.5.2016
Διαβίβαση: 26.5.2016
Λήξη προθεσμίας: 2.6.2016


