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Suġġett: L-aċċess għall-enerġija fl-Afrika

L-aċċess għall-enerġija fl-Afrika llum huwa fil-biċċa l-kbira insuffiċjenti. Kważi 700 miljun minn fost il-
1.111 biljun abitanti fl-Afrika ma għandhomx aċċess għall-elettriku. Sal-2030, dan l-għadd se jiżdied 
għal 1.3 biljun. Din is-sitwazzjoni hija aggravata mill-fatt li l-aċċess għall-enerġija hu prerekwiżit għal 
ħafna bżonnijiet bażiċi oħrajn, inkluż l-aċċess għall-ilma, l-edukazzjoni, is-saħħa u l-impjieg, u għas-
servizzi u l-industrija, l-agrikoltura, l-istabilità, is-sigurtà u l-bilanċ territorjali. Għandna nikkunsidraw li 
jekk l-Afrika tingħata spinta minn aċċess aħjar għall-enerġija, din tkun opportunità għall-Ewropa, u 
tirrappreżenta sorsi ġodda ta' provvista ekonomika għall-UE. Barra minn hekk, il-Ftehim ta' Pariġi 
milħuq fil-COP21 iddikjara b'mod ċar fil-konklużjonijiet tiegħu l-bżonn li jiġi promoss l-aċċess universali 
għall-enerġija sostenibbli fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, b'mod partikolari fl-Afrika, permezz tal-użu 
msaħħaħ tal-enerġija rinnovabbli.

L-Afrika tista' żżid ir-rata tagħha ta' aċċess għall-enerġija minn 30 % għal 80 % f'anqas minn għaxar 
snin. Diġà bdew inizjattivi għall-espansjoni tal-elettrifikazzjoni tal-Afrika. Fil-15 ta' Ġunju 2015, matul 
is-Summit tal-Unjoni Afrikana, il-kapijiet tal-istat u tal-gvern esprimew l-appoġġ tagħhom għall-ħolqien 
ta' strument iddedikat għall-finanzjament tal-elettrifikazzjoni tal-Afrika. Dan l-istrument se jippermetti l-
mobilizzazzjoni ta' riżorsi umani u finanzjarji u t-traċċabilità tal-għotjiet allokati u l-użu tagħhom. 
Proġetti li jippermettu l-iżvilupp tal-aċċess għall-enerġija fl-Afrika jeżistu u ġew identifikati. Issa l-uniku 
ostaklu għall-iżvilupp tagħhom huwa l-kwistjoni tas-solvenza finanzjarja. L-UE għandha rwol 
importanti x'taqdi biex tgħin jingħeleb dan l-aħħar ostakoli għall-iżvilupp tal-enerġija fl-Afrika.

F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni qiegħda tfassal politika Ewropea b'saħħitha dwar l-Afrika, b'mod 
partikolari permezz tat-twaqqif ta' sħubija Ewropa-Afrika għall-elettrifikazzjoni tal-kontinent? Wara l-
konklużjonijiet tal-COP21, il-Kummissjoni kif se tappoġġa l-użu tal-enerġija rinnovabbli fl-Afrika?
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