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بيان صحفي
مكتب إرشاد المواطنين يطلب من هيئة تنظيم الخدمات العامة تعديل قرار
قضية رسوم  Pepcoليعكس الحقائق في السجالت ولتصحيح األخطاء
القانونية ولحماية المستهلكين من أي ضرر قد يحدث في المستقبل
 8يوليو/تموز 2021

واشنطن ،مقاطعة كولومبيا --طلب مكتب إرشاد المواطنين اليوم من هيئة تنظيم الخدمات العامة في
مقاطعة كولومبيا إعادة النظر في أمر الموافقة على خطة معدلة ومحسنة لألجور متعددة السنوات
) .(EMRPتعتبر الخطة المعدلة والمحسنة متعددة السنوات لألجور نموذجا مختلفا بشكل كبير لتحديد
أجور الخدمة الكهربائية .وقد أدرج مكتب إرشاد المواطنين في ملفه العديد من المجاالت التي ارتكبت
فيها الهيئة أخطاء قانونية عند الموافقة على أسلوب  Pepcoالجديد في وضع األجور .على وجه
التحديد ،ال تستند موافقة الهيئة على الخطة المعدلة والمحسنة لألجور متعددة السنوات إلى حقائق في
السجل وال تقدم تفسيرا منطقيا للموافقة عليها .وباإلضافة إلى ذلك ،طلب مكتب إرشاد المواطنين من
الهيئة أن توضح قراراتها بشأن عدد من المسائل األخرى في هذه القضية والتي لم يتم شرحها
بالكامل.

وقالت ساندرا ماتافوس فراي مرشدة المواطنين" :إن أمر الموافقة هذا يشكل نكسة لمقاطعة كولومبيا
ألنه يوافق على أسلوب جديد في وضع األجور ويوفر قدرا منخفضا من اإلشراف التنظيمي على
الزيادات المستقبلية في األجور ،وينقل المزيد من المخاطر االقتصادية إلى المستهلكين ،وال يفعل أي
شيء للنهوض بأجندة المناخ في المدينة".
وقالت أيضا " يتجاهل أمر الموافقة مواقف األحزاب األخرى المناهضة القتراح  Pepcoالجديد المتعلق
بوضع األجور ،وال يولي أي قدر يُذكَر من االهتمام لصوت المجتمع الذي يكاد يكون قد تم التعبير عنه
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باإلجماع والذي يعارض بقوة زيادة األجور أثناء وباء عالمي في الوقت الذي يناضل فيه العديد من
المستهلكين الستعادة توازنهم المالي.
"تشكل هذه القضية نقطة تحول في المشهد التنظيمي لمقاطعة كولومبيا من شأنها أن تفرز تأثيرات سلبية
بعيدة المدى بالنسبة لسكان المقاطعة .وبصفتي مرشدة المواطنين ،أشعر بخيبة أمل ألن الهيئة اختارت أن
تقدم أجندة الشركات التجارية على حساب المصلحة العامة"
وهي تحث المستهلكين على االتصال بهيئة تنظيم الخدمات العامة في أقرب وقت ممكن وتطلب من الهيئة
تغيير أمر الموافقة ورفض خطة األجور متعددة السنوات المعدلة والمحسنة ،ومعالجة أجندة المناخ في
المدينة وضمان أن تكون أي زيادة في األجور عادلة ومعقولة خالل هذه األوقات المالية العصيبة .لدى
الهيئة اآلن فرصة لتعديل أمر الموافقة لخدمة مستهلكي الخدمات العامة الكهربائية في المقاطعة على نحو
أفضل.
عند مراجعة مكتب إرشاد المواطنين ألمر هيئة تنظيم الخدمات العامة بشأن إعادة النظر ،والذي من
المتوقع إصداره هذا الصيف ،وإذا قرر المكتب أن الهيئة لم تعالج األخطاء القانونية بشكل كافٍ  ،يمكن
لـمكتب إرشاد المواطنين أن يستأنف القضية أمام محكمة االستئناف في مقاطعة كولومبيا.
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