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Betreft: Toegang tot energie in Afrika

De toegang tot energie in Afrika is momenteel ruim onvoldoende. Bijna 700 miljoen van Afrika's 1,111 
miljard inwoners hebben geen toegang tot elektriciteit. Tegen 2030 zal dit aantal zijn toegenomen tot 
1,3 miljard. Deze situatie wordt nog verergerd door het feit dat toegang tot energie een 
randvoorwaarde is voor vele andere basisbehoeften, zoals toegang tot water, onderwijs, 
volksgezondheid en werkgelegenheid, en eveneens voor diensten, industrie, landbouw, stabiliteit, 
veiligheid en territoriaal evenwicht. Wij moeten ook voor ogen houden dat een Afrika gesterkt door 
betere toegang tot energie een kans is voor Europa, en de EU-markt een nieuwe bron van inkomsten 
biedt. Bovendien is in de conclusies van het Akkoord van Parijs (COP21) duidelijk vermeld dat de 
universele toegang tot duurzame energie in ontwikkelingslanden, en met name in Afrika, moet worden 
bevorderd door op grotere schaal hernieuwbare energie in te zetten.

Afrika kan zijn toegang tot energie in minder dan tien jaar verhogen van 30 % tot 80 %. Er worden 
reeds initiatieven ontwikkeld om de elektrificatie van Afrika uit te breiden. Op 15 juni 2015 hebben de 
staatshoofden en regeringsleiders tijdens de top van de Afrikaanse Unie hun steun uitgesproken voor 
de creatie van een financieringsinstrument voor de elektrificatie van Afrika. Dit instrument zal de 
mobilisatie van personele en financiële middelen en de traceerbaarheid van toegekende subsidies en 
het gebruik daarvan mogelijk maken. Er bestaan reeds projecten voor de uitbreiding van toegang tot 
energie in Afrika, en deze zijn in kaart gebracht. De uitvoering van deze projecten wordt momenteel 
alleen nog in de weg gestaan door de kwestie financiële solvabiliteit. De EU heeft een belangrijke rol 
in het helpen wegnemen van de laatste hindernis voor de ontwikkeling van energie in Afrika.

Werkt de Commissie in dit verband aan een krachtig Europees beleid voor Afrika, met name door een 
partnerschap tussen Europa en Afrika voor de elektrificatie van het continent op te zetten? Hoe denkt 
de Commissie, in het licht van de COP21-conclusies, de uitrol van hernieuwbare energie in Afrika te 
gaan ondersteunen?
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