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Zadeva: Dostop do energije v Afriki

Dostop do energije je v Afriki danes v veliki meri nezadosten, saj je skoraj 700 milijonov od njenih 
1,111 milijarde prebivalcev brez dostopa do električne energije. Do leta 2030 se bo njihovo število 
povečalo na 1,3 milijarde. Položaj še poslabšuje dejstvo, da je dostop do energije pogoj za 
zadovoljevanje številnih drugih osnovnih potreb, vključno z dostopom do vode, izobraževanja, 
zdravstva in zaposlovanja, ter za storitve in industrijo, kmetijstvo, stabilnost, varnost in ozemeljsko 
ravnovesje. Upoštevati moramo, da bi Afrika, okrepljena z boljšim dostopom do energije, pomenila 
priložnost za Evropo kot nov vir gospodarske oskrbe za EU. Poleg tega je v sklepih s konference 
COP21 jasno zapisano, da je treba spodbujati splošni dostop do trajnostne energije v državah v 
razvoju, zlasti v Afriki, in sicer z okrepljeno uporabo obnovljivih virov energije.

V Afriki bi lahko v manj kot desetih letih stopnjo dostopa do energije dvignili s 30 % na 80 %. Pobude 
za razširitev elektrifikacije Afrike že potekajo. Na vrhunskem srečanju Afriške unije dne 15. junija 2015 
so voditelji afriških držav in vlad izrazili podporo vzpostavitvi instrumenta za financiranje elektrifikacije 
Afrike. Ta instrument bo omogočil mobilizacijo človeških in finančnih virov ter sledljivost dodeljenih 
nepovratnih sredstev in njihovo uporabo. Projekti, ki omogočajo razvoj dostopa do energije v Afriki, 
obstajajo in so opredeljeni. Edina ovira za njihov razvoj je vprašanje plačilne sposobnosti. EU mora 
odigrati pomembno vlogo, da bi Afriki pomagala odpraviti to zadnjo oviro za razvoj energetike.

Ali Komisija v zvezi s tem pripravlja trdno politiko EU o Afriki, zlasti z vzpostavitvijo partnerstva med 
EU in Afriko za elektrifikacijo te celine? 
Kako bo Komisija ob upoštevanju sklepov konference COP21 podprla uporabo obnovljivih virov 
energije v Afriki?
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