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Temats: Enerģijas pieejamība Āfrikā

Enerģija Āfrikā pašlaik ir ļoti maz pieejama. No pavisam 1111 miljardiem Āfrikas iedzīvotāju gandrīz 
700 miljoniem nav elektrības. Līdz 2030. gadam šo cilvēku skaits palielināsies līdz 1,3 miljardiem. 
Situāciju vēl vairāk pasliktina tas, ka bez enerģijas nekādi nevar apmierināt daudzas cilvēku 
pamatvajadzības, tostarp nodrošināt viņiem iespējas iegūt ūdeni, izglītību, veselību un darbu, un, ja 
nav enerģijas, tad nav arī pakalpojumu, rūpniecības, lauksaimniecības, stabilitātes, drošības un 
teritoriālā līdzsvara. Āfrika, kuras uzplaukumu veicina vieglāk pieejama enerģija, Eiropai jāuzskata par 
ieguvumu, kas sniedz jaunus ES ekonomiskās apgādes avotus. Turklāt ANO Vispārējās konvencijas 
par klimata pārmaiņām Pušu konferences 21. sesijā (COP21) pieņemtā Parīzes nolīguma 
secinājumos nepārprotami norādīts, ka ir jāpanāk, lai jaunattīstības valstīs, sevišķi Āfrikā, ikvienam 
būtu pieejama ilgtspējīga enerģija, šajā nolūkā aizvien vairāk izmantojot no atjaunojamiem 
energoresursiem iegūtu enerģiju.

Mazāk nekā desmit gados enerģijas pieejamības īpatsvaru Āfrikā var palielināt no 30 % līdz 80 %. 
Jau tiek īstenotas iniciatīvas, kuru mērķis ir nodrošināt Āfriku ar elektroenerģiju. Āfrikas Savienības 
valstu un valdību vadītāji, 2015. gada 15. jūnijā tiekoties augstākā līmeņa sanāksmē, pauda atbalstu 
tam, ka tiek izveidots Āfrikas apgādei ar elektroenerģiju paredzēts finansēšanas instruments. 
Pateicoties šim instrumentam, varēs mobilizēt gan cilvēkresursus, gan finanšu resursus un būs 
iespējams izsekot, kur nonāk piešķirtās subsīdijas un kā tās tiek izlietotas. Projekti, ar kuriem enerģiju 
Āfrikā var padarīt pieejamāku, jau ir izstrādāti un apzināti. Tagad vienīgā problēma, kas neļauj sākt 
attiecīgo projektu īstenošanu, ir saistīta ar maksātspēju. ES rīcībai ir ļoti liela nozīme, lai palīdzētu 
pārvarēt šo pēdējo šķērsli ceļā uz Āfrikas enerģētikas attīstību.

Ņemot to vērā, vai Komisija veido spēcīgu Eiropas politiku Āfrikā, un tieši iedibinot Eiropas un Āfrikas 
infrastruktūras partnerību kontinenta apgādei ar elektroenerģiju? Atbilstoši COP21 secinājumiem kā 
Komisija atbalstīs to, ka Āfrikā sāk izmantot no atjaunojamiem energoresursiem iegūtu enerģiju?
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