Raport nou: majoritatea țărilor UE nu reușesc să asigure energia termică pentru
cetățeni în această iarnă

(20 februarie 2019) Un nou raport privind sărăcia energetică a dezvăluit faptul că majoritatea
țărilor UE nu au fost în măsură să asigure energia termică pentru cetățeni în această iarnă.
Sărăcia energetică s-a dovedit a fi dominantă în sudul și estul Europei, țări cum ar fi Bulgaria
depășind alte țări prin prevalența a patru indicatori-cheie - locuințe umede și neetanșe, costuri
ridicate ale energiei pentru gospodarii, incapacitatea de a încalzi locuințele în timpul iernii și de
a le păstra răcoroase în timpul verii.
Raportul a constatat că 17 țări din UE au niveluri semnificative de sărăcie energetică.
Procentul cheltuielilor consumatorilor casnici pentru energiei crește în Europa, creșterile fiind
mai proeminente în familiile cu venituri reduse - ale căror cheltuieli au crescut cu 33% între
2000 și 2014. Există o deosebire foarte clară între țările din nordul / vestul și sudul / estul
Europei în care factorii socio-economici joacă un rol mai important în sărăcia energetică decât
vremea.
După un proces de negociere de doi ani în cursul căruia au fost câștigate noi dispoziții pentru
reducerea sărăciei energetice în pachetul UE privind energia, lipsa ambițiilor politice de
combatere a sărăciei energetice este totuși vizibilă: Grecia a fost singurul stat membru al UE
care a inclus un obiectiv privind sărăcia energetică în planurile naționale de energie și climă; de

asemenea, obiectivele naționale privind eficiența energetică, soluțiile structurale împotriva
sărăciei energetice, nu au reușit să atingă obiectivul insuficient al UE de 32,5% până în 2030.
EPSU, ca membru al coaliției privind dreptul la energie, solicită:
• interzicerea deconectării pentru a proteja gospodăriile cu venituri mici
• renovarea locuințelor pentru reducerea pierderilor și a facturilor la energie
• punerea energiei în mâinile oamenilor: democrația energetică face parte din soluție

