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Informētība par enerģētisko nabadzību pieaug visā Eiropā.
Enerģētiskās nabadzības konsultāciju centrs (Energy
Poverty Advisory Hub), vadošā ES iniciatīva, kuru pēc
Eiropas Parlamenta pieprasījuma vada Eiropas Komisija,
ir ieinteresēto personu sadarbības tīkls, kura mērķis ir
likvidēt enerģētisko nabadzību un paātrināt Eiropas vietējo
pašvaldību taisnīgu enerģētikas pārkārtošanu.
Mūsu misija ir kļūt par enerģētiskās nabadzības
kompetences centru Eiropas vietējām pašvaldībām un
visām personām, kuras ir ieinteresētas rīkoties, lai cīnītos
pret enerģētisko nabadzību Eiropā

Vairāk nekā 34 miljoni cilvēku Eiropas Savienībā
dažādā mērā saskaras ar enerģētisko nabadzību,
un visvairāk tiek skartas visneaizsargātākās
grupas.
Enerģētiskā nabadzība var izpausties dažādos veidos: ja
rēķini par enerģijas patēriņu veido lielu procentuālo daļu
no patērētāju ienākumiem, tādējādi ietekmējot viņu spēju
segt citus izdevumus; ja patērētāji ir spiesti samazināt
savas mājsaimniecības enerģijas patēriņu. Zemi ienākumi,
energoneefektīvas ēkas un ierīces, kā arī īpašas vajadzības pēc
enerģijas rada nopietnus izaicinājumus.
Šie apstākļi var ietekmēt cilvēku fizisko un garīgo veselību un
labklājību.

Atbilstošs siltums, gaisa kondicionēšana, apgaismojums un
enerģija elektroierīcēm ir būtiski pakalpojumi, kas nepieciešami,
lai nodrošinātu pienācīgu dzīves līmeni.
Viegla piekļuve energopakalpojumiem dod iedzīvotājiem iespēju
īstenot savu potenciālu un veicina sociālo integrāciju.
Visā Eiropā pieaug informētība par enerģētisko nabadzību.
Enerģētiskās nabadzības konsultāciju centrs (ENKC) ir
ieinteresēto personu sadarbības tīkls, kura mērķis ir likvidēt
enerģētisko nabadzību un paātrināt Eiropas vietējo pašvaldību
taisnīgu enerģētikas pārkārtošanu.
Mūsu misija ir kļūt par enerģētiskās nabadzības kompetences
centru Eiropas vietējām pašvaldībām un visām personām,
kuras ir ieinteresētas rīkoties, lai cīnītos pret enerģētisko
nabadzību Eiropā.

Apmeklējot mūsu
platformu, jūs varēsiet
Izpētīt vietējos pasākumus
Dažādas Eiropas pilsētas, ciemati un mazpilsētas jau ir sākušas
risināt enerģētiskās nabadzības problēmu, piemērojot vietēja
mēroga pieeju, kas atbilst kopienu vajadzībām. Jūs varat izlasīt
sadaļu “Cīņa pret enerģētisko nabadzību, īstenojot vietējos
pasākumus — iedvesmojoši stāsti no visas Eiropas”, kā arī
izpētīt tiešsaistes ATLANTU (EPAH ATLAS), lai smeltos iedvesmu
no daudzajiem izpētītajiem piemēriem un vietējiem pasākumiem.

?

Vai jūs zināt citus iedvesmojošus
enerģētiskās nabadzības apkarošanas
projektus vai pasākumus?
Iesniedziet tos Atlantam.

Uzzināt par enerģētisko nabadzību un tās
mazināšanu
Izpratne par enerģētisko nabadzību, tās noteikšana un
uzraudzība ir svarīgi soļi tās mazināšanai. Brīva piekļuve rīkiem
var palīdzēt šajā procesā. Trīs atvērtie tiešsaistes apmācību
kursi ļaus dalībniekiem uzlabot prasmes un kompetences, lai
izstrādātu savu pieeju enerģētiskās nabadzības apkarošanai.
Jums būs pieejams rādītāju kopums enerģētiskās nabadzības
stāvokļa novērtēšanai vietējā mērogā (izstrādājis Pilsētas mēru
pakts, ENKC un Kopīgais pētniecības centrs).

Uzsākt īstenot savu vietējo pieeju
Enerģētiskās nabadzības problēmas risināšanai ir prioritārā
nozīme, taču bieži nākas saskarties ar sarežģītiem
izaicinājumiem. Vai jūsu pilsēta vai pašvaldība vēlas uzsākt
vietējo aktivitāšu īstenošanu enerģētiskās nabadzības
novēršanas jomā un vai tai ir nepieciešamas konsultācijas?
ENKC palīdzības dienests konsultēs jūs par pareizā virziena
izvēli. Turklāt nākamo gadu laikā jums būs iespēja pieteikties 2
atklātiem konkursiem, lai atbalstītu vietējās varas iestādes un
pašvaldības. Ekspertu organizācijas un ENKC komanda vadīs
izraudzītas pilsētas, lai tās varētu īstenot savus plānus.
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