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Az energiaszegénységgel kapcsolatos tudatosság Európa-
szerte növekszik. Az Európai Parlament kérésére az 
Európai Bizottság által működtetett, energiaszegénységgel 
foglalkozó tanácsadó központ (Energy Poverty 
Advisory Hub) – egy vezető uniós kezdeményezés – az 
érdekképviselők együttműködési hálózata, amelynek célja 
az energiaszegénység felszámolása, valamint az európai 
helyi önkormányzatok igazságos energiarendszerre való 
áttérésének felgyorsítása.

A küldetésünk, hogy az energiaszegénységgel 
kapcsolatos szakértői központ legyünk Európában a 
helyi önkormányzatok és az energiaszegénység elleni 
küzdelemben érdekelt valamennyi fél számára.
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Célja az energiaszegénység felszámolása



Az Európai Unióban több mint 34 millió ember 
él különböző mértékű energiaszegénységben, és 
ez leginkább a legkiszolgáltatottabb csoportokat 
érinti.

Az energiaszegénység számos formában jelentkezhet: amikor 
az energiaszámlák a fogyasztók jövedelmének nagy százalékát 
emésztik fel, ami befolyásolja más kiadások fedezésére való 
képességüket; amikor a fogyasztók arra kényszerülnek, hogy 
csökkentsék a háztartásuk energiafogyasztását. Az alacsony 
jövedelmek, a nem megfelelő energiahatékonysággal rendelkező 
épületek és készülékek, valamint a sajátos energiaigények 
hozzájárulnak a kihíváshoz.

Ezek a körülmények hatással lehetnek az emberek fizikai és mentális 
egészségére és jóllétére.

A megfelelő fűtés, hűtés, világítás és a készülékek működtetéséhez 
szükséges megfelelő szintű energia olyan alapvető szolgáltatások, 
amelyek a tisztességes életszínvonal biztosításához szükségesek.

Az energiaszolgáltatásokhoz való könnyű hozzáférés a polgárokban 
rejlő lehetőségek kibontakoztatásához, valamint a társadalmi 
befogadás elősegítéséhez vezet.

Az energiaszegénységgel kapcsolatos tudatosság Európa-szerte 
növekszik. Az energiaszegénységgel foglalkozó tanácsadó központ 
(EPAH) – egy vezető uniós kezdeményezés – az érdekképviselők 
együttműködési hálózata, amelynek célja az energiaszegénység 
felszámolása, valamint az európai helyi önkormányzatok 
igazságos energiarendszerre való áttérésének felgyorsítása.

A küldetésünk, hogy az energiaszegénységgel kapcsolatos 
szakértői központ legyünk Európában a helyi önkormányzatok és 
az energiaszegénység elleni küzdelemben érdekelt valamennyi fél 
számára.



felfedezheti a helyi fellépéseket!

Különböző európai városok, falvak és községek fogtak már hozzá 
az energiaszegénység kezeléséhez, a közösségek igényeinek 
megfelelő helyi megközelítést alkalmazva. Olvassa el a „Tackling 
energy poverty through local actions – Inspiring cases from 
across Europe” (Az energiaszegénység elleni küzdelem helyi 
fellépéssel – Inspiráló esetek Európa-szerte) című dokumentumot, 
és fedezze fel az online ATLASZT (EPAH ATLAS), amelyben számos 
esettanulmányt és helyi intézkedést talál az ihlethez.

Látogasson el a 
platformunkra, ahol

Ismer más inspiráló 
energiaszegénységgel kapcsolatos 
projekteket vagy intézkedéseket?
Küldje be azokat az Atlaszba!

?



többet tudhat meg az energiaszegénységről 
és annak mérsékléséről!

A megértés, mérés és nyomon követés fontos lépések az 
energiaszegénység csökkentése érdekében. Az eszközökhöz 
való szabad hozzáférés segítheti Önt ebben a folyamatban. 
Három nyílt online képzés fogja lehetővé tenni a résztvevők 
számára, hogy fejlesszék a készségeiket és kompetenciáikat, 
amelyekkel képesek lesznek kialakítani a saját megközelítésüket 
az energiaszegénység elleni küzdelem terén. Emellett számos 
mutatóhoz fog tudni hozzáférni, amelyekkel helyi szinten értékelhető 
az energiaszegénység helyzete (a Polgármesterek Szövetsége, az 
EPAH és a Közös Kutatóközpont által lettek kifejlesztve).

saját helyi megközelítést kezdeményezhet!

Az energiaszegénység kezelése prioritás, de gyakran összetett 
kihívásokkal kell szembenézni. A városa vagy a települése szeretne 
helyi fellépést tenni az energiaszegénységgel kapcsolatban, és 
útmutatásra van szüksége? Az EPAH segélyszolgálata a megfelelő 
irányba tereli Önt. Ezenfelül a következő években két nyílt 
felhívásra is pályázhat a helyi önkormányzatok és települések 
támogatására. A kiválasztott városokat szakértői szervezetek és az 
EPAH csapata fogja segíteni a tervük megvalósításában.
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Kapcsolatfelvétel

 energy-poverty.ec.europa.eu

 info@energypoverty.eu

 #energypovertyAH #EPAH 
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