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Visoje Europoje didėja informuotumas apie energijos
nepriteklių. Energijos nepritekliaus konsultacijų centras
(angl. „Energy Poverty Advisory Hub“, EPAH), pagrindinė
ES iniciatyva, kurią Europos Parlamento prašymu
vykdo Europos Komisija, yra suinteresuotųjų šalių
bendradarbiavimo tinklas, kuriuo siekiama panaikinti
energijos nepriteklių ir padėti Europos šalių vietos valdžios
institucijoms sparčiau įgyvendinti sąžiningą energetikos
pertvarką.
Mūsų uždavinys – būti Europos energijos nepritekliaus
kompetencijos centru vietos valdžios institucijoms ir
visoms suinteresuotosioms šalims, kurios nori imtis kovos
su energijos nepritekliumi veiksmų.

Daugiau kaip 34 milijonai Europos Sąjungos
gyventojų vienaip ar kitaip patiria energijos
nepriteklių. Didžiausią nepriteklių patiria
pažeidžiamiausios žmonių grupės.
Energijos nepriteklius gali pasireikšti įvairiomis formomis, pvz.,
sąskaitoms už suvartotą energiją padengti atitenka didelė
vartotojo pajamų dalis ir pinigų nebelieka kitoms išlaidoms;
arba vartotojas yra priverstas mažinti energijos vartojimą savo
namų ūkyje. Nedidelės pajamos, energijos vartojimo atžvilgiu
neefektyvūs pastatai bei prietaisai ir konkretūs energijos poreikiai
prisideda prie šios problemos.
Šios sąlygos gali paveikti žmonių tiek fizinę, tiek psichikos sveikatą
ir gerovę.

Tinkamam gyvenimo lygiui užtikrinti būtinos tokios esminės
paslaugos, kaip pakankama šiluma, vėsinimas, apšvietimas ir
energija elektros prietaisams.
Lengvai prieinamos energetinės paslaugos suteikia gyventojams
galimybę išnaudoti savo galimybes ir didina socialinę įtrauktį.
Informuotumas apie energijos nepriteklių didėja visoje Europoje.
Energijos nepritekliaus konsultacijų centras (angl. „Energy Poverty
Advisory Hub“, EPAH) yra suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo
tinklas, kuriuo siekiama panaikinti energijos nepriteklių ir padėti
Europos šalių vietos valdžios institucijoms sparčiau įgyvendinti
sąžiningą energetikos pertvarką.
Mūsų uždavinys – būti Europos energijos nepritekliaus
kompetencijos centru vietos valdžios institucijoms ir visoms
suinteresuotosioms šalims, kurios nori imtis kovos su energijos
nepritekliumi veiksmų.

Apsilankykite mūsų
platformoje ir:
Sužinokite apie veiksmus konkrečiose vietovėse
Įvairūs Europos miestai, miesteliai ir kaimai jau pradėjo spręsti
energijos nepritekliaus problemą imdamiesi vietos bendruomenės
poreikius atitinkančių veiksmų. Perskaitykite „Tackling energy
poverty through local actions – Inspiring cases from across
Europe“ (liet. Kova su energijos nepritekliumi veikiant vietos
lygmeniu – įkvepiančios istorijos iš visos Europos) ir apsilankykite
internetinėje platformoje ATLAS (EPAH ATLAS), kurioje galite
susipažinti su įkvepiančių atvejų tyrimais ir vietiniu lygmeniu
taikomomis priemonėmis.

?

Galbūt žinote apie kitus įkvepiančius
energijos nepritekliaus mažinimo
projektus ir priemones?
Pasidalykite jais platformoje „Atlas“.

Sužinokite apie energijos nepriteklių ir jo
mažinimą
Norint sumažinti energijos nepriteklių, svarbu jį tinkamai
suprasti, pamatuoti ir stebėti. Tą padaryti padės nemokamos
priemonės. Trys atviri nuotolinio mokymo kursai suteiks
dalyviams galimybę patobulinti įgūdžius ir kompetencijas, kad
galėtų rasti jiems tinkamiausią kovos su energijos nepritekliumi
būdą. Galėsite pasinaudoti rodiklių, pagal kuriuos vertinamas
energijos nepriteklius vietos lygmeniu, rinkiniu (parengtu Merų
pakto, EPAH ir Jungtinio tyrimų centro).

Imkitės veiksmų vietos lygmeniu
Energijos nepritekliaus sprendimas yra vienas iš svarbiausių
klausimų, tačiau dažnai tą padaryti nėra taip paprasta. Galbūt
jūsų miestas ar savivaldybė nori imtis veiksmų vietos lygmeniu,
bet reikalinga pagalba? EPAH pagalbos tarnyba nukreips
tinkama linkme. Be to, turėsite galimybę dalyvauti dviejuose,
ateinančiais metais rengiamuose, atviruose konkursuose
vietos valdžios institucijoms ir savivaldybėms paremti.
Atrinktiems miestams ekspertų organizacijos ir EPAH komanda
padės įgyvendinti susidarytą planą.
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