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Την εξασφάλιση πόρων μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης προς τα κράτημέλη της ΕΕ για να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης των
νοικοκυριών της Ευρώπης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της
ενεργειακής φτώχειας που επιδεινώνει η πανδημία, ζήτησε η
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Έλενα Κουντουρά από
την Επίτροπο Ενέργειας Κάντρι Σίμσον.
Στην τοποθέτησή της στη συνεδρίαση της Επιτροπής ITRE του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Κουντουρά επισήμανε ότι η
κρίση της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη συνεχίζει να
βαθαίνει εξαιτίας της πανδημίας και λόγω της καραντίνας
αυξήθηκε σημαντικά η κατανάλωση ρεύματος των νοικοκυριών και
οι λογαριασμοί που καλούνται να πληρώσουν.

«Η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας επιβάλλεται να
είναι βασικό στοιχείο του προγράμματος ανάκαμψης και
προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» τόνισε, και
δεδομένου ότι η πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες
είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα, πρότεινε να
κατευθυνθούν επαρκείς πόροι σε εθνικό επίπεδο ώστε:
– Να ανασταλεί η διακοπή ηλεκτροδότησης στα νοικοκυριά με
αδυναμία πληρωμής
– Να ενεργοποιηθούν διαδικασίες
απλήρωτων λογαριασμών
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– Να αναθεωρηθεί το ύψος των οφειλών πληρωμών, με βάση την
οικονομική δυνατότητα των πολιτών να πληρώσουν
– Να προσφερθούν εκπτώσεις στην τιμή του ρεύματος για τους

πολίτες που έχουν πληγεί περισσότερο
– Να χορηγηθούν βάουτσερ προμήθειας καυσίμων για τα νοικοκυριά
με τα χαμηλότερα εισοδήματα
Αναφερόμενη στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την
ονομασία «Κύμα Ανακαινίσεων» που θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και θα
περιλαμβάνει κίνητρα για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
και τη μείωση του οικιακού κόστους ενέργειας, η κυρία
Κουντουρά τόνισε ότι δεν επαρκούν οι θετικές προθέσεις, αλλά
πρέπει στην πράξη και άμεσα να αποτελέσει τμήμα του Σχεδίου
Ανάκαμψης.
Ζήτησε να βρεθούν νέοι τρόποι χρηματοδότησης και να
εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι, είτε από τα υφιστάμενα
περιφερειακά ταμεία (πχ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
InvestEU), ή μέσα από νέα εργαλεία που θα δημιουργηθούν
αποκλειστικά για αυτό το σκοπό.
Στην απάντησή της η Επίτροπος Σίμσον δεν τοποθετήθηκε επί των
συγκεκριμένων προτάσεων που έθεσε η κυρία Κουντουρά, ούτε
απάντησε πώς θα εξασφαλιστούν οι αναγκαίες χρηματοδοτήσεις και
εάν υπάρχει η πρόθεση να ενταχθούν άμεσα στο Σχέδιο Ανάκαμψης.
Περιορίστηκε σε γενικές αναφορές ότι η Επιτροπή υποστηρίζει
τις προσπάθειες των κρατών-μελών μέσα από διάφορες
πρωτοβουλίες και μέσα από τη διαδικασία της ανταλλαγής
βέλτιστων πρακτικών, ότι ετοιμάζονται κατευθυντήριες γραμμές
προς τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής φτώχειας και ότι θα ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των
νοικοκυριών με το χαμηλότερο εισόδημα.

