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In heel Europa wordt men zich steeds meer bewust van
energiearmoede. De Advieshub Energiearmoede (Energy
Poverty Advisory Hub), een toonaangevend EU-initiatief
opgezet door de Europese Commissie op verzoek van het
Europees Parlement, is een samenwerkingsverband van
stakeholders dat zich tot doel stelt om energiearmoede
te elimineren en de juiste energietransitie van Europese
lokale overheden te versnellen.
Onze missie is om het kenniscentrum voor
energiearmoede in Europa te zijn voor lokale overheden
en alle stakeholders die actie willen ondernemen in de
strijd tegen energiearmoede in Europa.

Meer dan 34 miljoen mensen in de Europese
Unie kampen in verschillende mate met
energiearmoede, waarbij de meest kwetsbare
groepen het zwaarst worden getroffen.
Energiearmoede kan vele vormen aannemen: wanneer de
energiefactuur een groot percentage van het inkomen van
de consument opslokt, hetgeen gevolgen heeft voor zijn
vermogen om andere uitgaven te dekken; wanneer consumenten
gedwongen worden het energieverbruik van hun huishouden
te verminderen. Lage inkomens, energie-inefficiënte gebouwen
en apparaten en specifieke energiebehoeften dragen bij tot het
probleem.
Deze omstandigheden kunnen de lichamelijke en geestelijke
gezondheid en het welzijn van mensen aantasten.

Voldoende warmte, verkoeling, licht en energie voor elektrische
apparaten zijn essentiële voorzieningen die nodig zijn om een
fatsoenlijke levensstandaard te waarborgen.
Eenvoudige toegang tot energiediensten stelt burgers in staat
om het beste uit zichzelf te halen en bevordert de sociale
integratie.
In heel Europa groeit het bewustzijn over energiearmoede.
De Advieshub Energiearmoede (Energy Poverty Advisory Hub,
EPAH) is een samenwerkingsverband van stakeholders dat zich
tot doel stelt om energiearmoede te elimineren en een juiste
energietransitie van Europese lokale overheden te versnellen.
Onze missie is om het kenniscentrum voor energiearmoede in
Europa te zijn voor lokale overheden en alle stakeholders die
actie willen ondernemen in de strijd tegen energiearmoede in
Europa.

Bezoek ons platform en
Ontdek lokale acties
Verschillende Europese steden, dorpen en gemeenten zijn al
begonnen met de aanpak van energiearmoede en hanteren
hiervoor een lokale aanpak die afgestemd is op de behoeften van
de gemeenschappen. U kunt hierover lezen in “De aanpak van
energiearmoede met lokale acties – Inspirerende voorbeelden
uit Europa” en de online EPAH ATLAS verkennen om inspiratie
op te doen aan de hand van de vele casestudies en lokale
maatregelen.
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Kent u andere inspirerende projecten
of maatregelen op het gebied van de
bestrijding van energiearmoede?
U kunt deze inzenden voor de Atlas.

Leer over energiearmoede en energiereductie
Energiearmoede begrijpen, meten en monitoren is een
belangrijke stap in de bestrijding van het probleem. Gratis
toegang tot instrumenten kan u daarbij helpen. Drie open
online cursussen stellen deelnemers in staat om hun
vaardigheden en competenties te verbeteren zodat zij hun eigen
aanpak voor de bestrijding van energiearmoede verder kunnen
ontwikkelen. U krijgt toegang tot een reeks indicatoren om de
toestand van energiearmoede op lokaal niveau te beoordelen
(ontwikkeld door het Convenant van Burgemeesters, EPAH (de
Advieshub Energiearmoede), en het Gemeenschappelijk Centrum
voor Onderzoek van de EU).

Start je eigen lokale aanpak
De aanpak van energiearmoede is een prioriteit maar stelt ons
ook voor complexe uitdagingen. Wil uw stad of gemeente een
lokale actie tegen energiearmoede opzetten, en hebt u daarbij
begeleiding nodig? De EPAH-helpdesk zal u in de goede richting
wijzen. Bovendien krijgt u de kans om de komende jaren een
voorstel in te dienen voor 2 open oproepen ter ondersteuning
van lokale overheden en gemeenten. De geselecteerde steden
zullen bij de uitvoering van hun plan worden begeleid door
deskundige organisaties en het EPAH-team.
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