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Subiect: Accesul la energie în Africa

În momentul de față, accesul la energie în Africa nu este în niciun caz suficient. Aproape 700 de 
milioane dintre cei 1,111 miliarde de locuitori ai Africii nu au acces la electricitate. Până în 2030, acest 
număr va crește la 1,3 miliarde. Situația este exacerbată de faptul că accesul la energie este o 
condiție preliminară pentru multe alte nevoi fundamentale, cum ar fi accesul la apă, educație, 
sănătate și locuri de muncă, precum și pentru servicii și industrie, agricultură, stabilitate, securitate și 
echilibru teritorial. Trebuie să ținem seama de faptul că o Africă întărită printr-un acces mai bun la 
energie reprezintă o oportunitate pentru Europa, însemnând noi surse de prestații economice pentru 
UE. În plus, Acordul de la Paris din cadrul COP21 a menționat clar printre concluziile sale necesitatea 
de a promova accesul universal la energie sustenabilă în țările în curs de dezvoltare, în special în 
Africa, crescând gradul de utilizare a energiei din surse regenerabile.

Africa poate îmbunătăți procentajul referitor la accesul la energie de la 30 % la 80 % în mai puțin de 
zece ani. Există deja inițiative de extindere a zonelor dotate cu energie electrică din Africa. La 15 
iunie 2015, în cursul summitului Uniuni Africane, șefii de stat și de guvern și-au exprimat sprijinul 
pentru crearea unui instrument dedicat pentru a finanța electrificarea Africii. Acest instrument va 
permite mobilizarea resurselor umane și financiare și trasabilitatea granturilor alocate și a utilizării 
acestora. Există și au fost identificate proiecte care permit dezvoltarea accesului la energie în Africa. 
În momentul de față, singurul obstacol în calea dezvoltării lor este problema solvenței financiare. UE 
deține unul dintre rolurile principale pentru a contribui la depășirea acestui ultim obstacol în calea 
dezvoltării Africii din punct de vedere energetic.

În acest context, este Comisia în curs de a elabora o politică europeană solidă cu privire la Africa, în 
mod specific prin instituirea unui parteneriat între Europa și Africa pentru electrificarea continentului? 
Având în vedere concluziile COP21, cum va sprijini Comisia dezvoltarea energiei din surse 
regenerabile în Africa?

Depunere: 24.5.2016
Trimisă: 26.5.2016
Termen pentru răspuns: 2.6.2016


