„BOJ PROTI ENERGETICKÉ CHUDOBĚ“
„ENERGIE NEMOHOU BÝT LUXUSNÍM ZBOŽÍM“
Vážení přátelé,
jako bývalá předsedkyně ERÚ, nyní předsedkyně IAV
(ochrana lidských práv a svobod) VYZÝVÁM odborníky
v oblasti energetiky ke spolupráci a pomoci v řešení
energetické krize.
Dramatické události v energetice z posledního období,
vyžadují rázná a odpovědná, nikoliv populistická řešení.
Zdražování, dopad na občany i firmy, roztáčení inflační spirály,
hrozící nedostatek energií, hrozící blackout nemůže nadále nechat odborníky, kteří se
celý svůj život v tomto sektoru pohybovali, bez reakce. Nemůžeme nečinně přihlížet,
psát stanoviska a upozorňovat na energetickou chudobu. Opakovaně slyšíme, „že
nikdo za nic nemůže“. Nechceme se s politiky přít, prosazovat názor jedné či jiné
strany, zájmové skupiny. Nechceme, aby energetická bezpečnost a přístup občanů
k energiím byl brán jako politický boj. Nyní již nejde o politiku, ale o důstojné přežití
národa.
Pracovní skupina odborníků (vyzvána IAV), chce přispět odbornými názory a
konstruktivními návrhy na řešení situace a odvrácení hrozby, která nás již v oblasti
energetiky zasahuje. V této krizové situaci nelze navrhovat energetické koncepce a
vyčkávat léta na jejich naplnění. Nyní musí být přijato řešení a urychlené kroky
k ochraně spotřebitelů. Není možné „podvedené“ spotřebitele odkázat na soud, aby se
domáhali svých práv.
Poté se budeme zabývat vyhodnocením jednotlivých kroků, které v energetice
byly v posledních létech přijaty. Tyto změny a jejich přínos, či opak, nebyly nikdy
kvantifikovány a popsány. Bezhlavě se přijímala další opatření. Na základě
vyhodnocení mohou být tyto kroky upraveny, korigovány, či v plném rozsahu změněny.
Stejně tak jako stanoviska k projektu „green dealu“.
Pracovní tým, který vzniká pro pomoc spotřebitelům v energetice věří, že bude
partnerem pro politiky, kteří mají kompetence sjednat urychleně nápravu a dalšími
kroky k nápravě energetiky se zabývat.
Naším prvním cílem je pomoci spotřebitelům, účastníkům energetického trhu,
kteří se především v posledním období ve velkém rozsahu dostali do nesnází z důvodů
krachujících obchodníků s energiemi.
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