Accesul la energie la prețuri accesibile pentru toți
Unirea forțelor pentru combaterea sărăciei energetice în UE
Convenția europeană a primarilor și EPOV își unesc forțele pentru a aborda problema sărăciei
energetice. Aceste două inițiative finanțate de Comisia Europeană vor sprijini autoritățile locale și
regionale din Europa în acțiunile de reducere a sărăciei energetice prin împărtășirea de cunoștințe și
resurse pentru consolidarea capacităților locale.

Ce este sărăcia energetică?

[…] incapacitatea de a satisface nevoi esențiale ca rezultat direct sau indirect al
accesului insuficient la servicii energetice accesibile ca preț, fiabile și sigure și luând în
considerare mijloacele alternative rezonabile disponibile pentru satisfacerea acestor
nevoi.1
Gospodăriile sărace din punct de vedere
energetic se confruntă cu niveluri
inadecvate ale unor servicii energetice
esențiale, cum ar fi iluminatul,
încălzirea/răcirea, utilizarea aparatelor
electrocasnice, transportul etc. Acest lucru
se datorează adesea unei combinații de
factori: cheltuielile ridicate cu energia,
veniturile scăzute, clădirile și aparatele
electrocasnice ineficiente, nevoile
energetice specifice ale gospodăriei,
expunerea la fenomene climatice extreme,

cum ar fi valurile de frig sau de căldură,
planificarea teritorială, infrastructurile de
mobilitate etc. Sărăcia energetică poate
avea efecte majore asupra sănătății,
bunăstării, incluziunii sociale și calității
vieții cetățenilor. De aceea, trebuie să se
țină seama de sărăcia energetică în multe
domenii de politici – inclusiv în politicile
sociale, economice, climatice și de mediu,
iar acestea pot fi cel mai bine abordate la
nivel local.

Cifre-cheie

57 de milioane de oameni nu își pot menține
locuințele încălzite pe timpul iernii2
104 milioane de oameni nu își pot menține
locuințele confortabile pe timpul verii2
52 de milioane de oameni se confruntă cu
întârzieri la plata facturilor lor cu energia2
10 milioane de oameni sunt nevoiți să meargă pe jos mai mult
de 30 de minute pentru a avea acces la transportul public3
1 - R.Day , G.Walker, N.Simcock, Conceptualising energy use and energy poverty using a capabilities framework, Energy Policy 93 (2016)
2 - https://www.energypoverty.eu/
3 - http://www.docutren.com/pdf/boletin/[IIIA%201440].pdf

CUM POT SEMNATARII CONVENȚIEI SĂ ABORDEZE SĂRĂCIA ENERGETICĂ?
Politicile și măsurile menite să atenueze sărăcia energetică trebuie adaptate la condițiile specifice,
ținând seama de climă, calitatea locuințelor, economie și structura costurilor energetice, precum și de
tiparele de mobilitate. Iată câteva exemple de moduri în care poate fi abordată sărăcia energetică:

Finanțarea îmbunătățirilor în materie de eficiență energetică a gospodăriilor;
Standarde minime de eficiență energetică a clădirilor
Consultanță și audituri energetice gratuite pentru gospodăriile cu venituri mici;
Reducerea facturilor energetice prin tarife sociale sau subvenții pentru facturile;

Protecția împotriva debranșării în lunile de iarnă;
Informarea și conștientizarea cu privire la chestiunile energetice;
Îmbunătățirea accesibilității legăturilor de transport public.
Izolarea termică a facilităților vulnerabile (centre de îngrijire, școli, locuințe
sociale etc.) pentru a le proteja de frig iarna și de căldură vara, eventual alături
de soluții verzi pentru cartiere și activități de conștientizare.
CUM SE POATE ÎNCEPE?

Alegeți grupurile-țintă (bolnavi cronic, persoane cu
dizabilități, pensionari sau copii, familii sărace etc.)
Aveți în vedere posibilele tipare spațiale (zone cu clădiri
de o calitate precară, zone slab accesibile etc.)
Analizați vectorii energetici și eficiența și costurile
aferente (de ex. păcură, gaz natural etc.)
Definiți tipul de politică (reabilitarea clădirilor,
conștientizare, îmbunătățiri în materie de mobilitate,
sprijin financiar pentru servicii energetice etc.)
CINE VĂ POATE SPRIJINI ÎN DEFINIREA POLITICII DVS. PRIVIND SĂRĂCIA ENERGETICĂ?
Observatorul sărăciei energetice al UE
Observatorul sărăciei energetice al UE (EPOV) este o
inițiativă a Comisiei Europene menită să ajute statele
membre în eforturile lor de combatere a sărăciei
energetice. EPOV a fost înființat pentru a îmbunătăți
măsurarea, monitorizarea și împărtășirea cunoștințelor
și celor mai bune practici în privința sărăciei energetice.
www.energypoverty.eu

Oficiul european pentru Convenția primarilor
Oficiul pentru Convenția primarilor, cu sprijinul
Comisiei Europene și al comunității Convenției,
elaborează o strategie privind accesul la pilonul
energetic și va oferi tot mai multe îndrumări pe
această temă.
www.eumayors.eu

