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Przedmiot: Dostęp do energii w Afryce

Dostęp do energii w Afryce jest obecnie w ogromnej mierze niewystarczający. Prawie 700 milionów 
spośród 1,111 miliarda mieszkańców Afryki nie posiada dostępu do energii elektrycznej. Do roku 
2030 liczba ta wzrośnie do 1,3 miliarda. Sytuację pogarsza fakt, że dostęp do energii jest warunkiem 
zaspokojenia wielu innych podstawowych potrzeb, w tym zapewnienia dostępu do wody, edukacji, 
opieki zdrowotnej i zatrudnienia, jest również istotny dla usług i przemysłu, rolnictwa, stabilności, 
bezpieczeństwa i równowagi terytorialnej. Musimy wziąć pod uwagę, że Afryka z większym dostępem 
do energii jest szansą dla Europy, stanowiąc nowe źródło dochodów dla gospodarki UE.  Ponadto w 
konkluzjach porozumienia paryskiego zawartego na szczycie COP21 wyraźnie podkreślono potrzebę 
wspierania powszechnego dostępu do zrównoważonej energii w krajach rozwijających się, zwłaszcza 
w Afryce, poprzez intensywniejsze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Afryka może zwiększyć swój wskaźnik dostępu do energii z 30% do 80% w ciągu mniej niż dziesięciu 
lat. Inicjatywy na rzecz elektryfikacji Afryki już są w trakcie realizacji. W dniu 15 czerwca 2015 r. w 
trakcie szczytu Unii Afrykańskiej szefowie państw i rządów wyrazili poparcie dla utworzenia 
instrumentu ukierunkowanego na finansowanie elektryfikacji Afryki. Instrument ten pozwoli na 
zgromadzenie środków finansowych i zasobów ludzkich oraz zapewni możliwość śledzenia 
przydzielonych dotacji i ich wykorzystania. Projekty umożliwiające szerszy dostęp do energii w Afryce 
istnieją i zostały zidentyfikowane. Teraz jedyną przeszkodą dla ich rozwoju jest kwestia wypłacalności 
finansowej. UE ma do odegrania istotną rolę w działaniach na rzecz pokonania tej ostatniej 
przeszkody na drodze do rozwoju energetycznego Afryki.

W związku z powyższym czy Komisja opracowuje silną Europejską strategię polityczną dotyczącą 
Afryki, obejmującą przede wszystkim ustanowienie europejsko-afrykańskiej współpracy na rzecz 
elektryfikacji tego kontynentu? W kontekście konkluzji ze szczytu COP21 w jaki sposób Komisja 
będzie wspierać wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w Afryce?
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