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Kik vagyunk 
 
A Közösségi Energia Koalíció azon hasonló gondolkodású szervezetek sokszínű 
hálózatát fogja össze, amelyek közös célja az állampolgári és közösségi tulajdonú 
energia előmozdítása a 100%-ban megújuló energiarendszerre történő sürgős 
átállás során. A koalícióba tartoznak az energiaszövetkezeteket képviselő 
egyesületek, városok és helyi önkormányzatok hálózatai, a megújuló energiaipart 
képviselő szövetségek, jogi szakértők és különféle környezetvédelmi civil 
szervezetek. 
 
Közös értékeink 
 
Európa jelenlegi energiarendszere, amelyet néhány közműszolgáltató ural, Európa 
teljes üvegházhatású gázkibocsátásának több mint 30%-áért felelős. A globális 
kihívások, például az éghajlatváltozás és a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek 
kezelése érdekében, Európa jövőbeli energiarendszerének fenntarthatónak, szén-
dioxid-mentesnek, társadalmilag méltányosnak, a helyi közösségek és az emberek 
közös tulajdonában és irányítása alatt kell lennie. Hisszük, hogy egy decentralizált és 
100%-ban megújuló energiarendszer is lehetséges és szükséges - ugyanakkor 
energiaigényünknek csökkenni kell. Véget kell vetni az energiarendszereink néhány 
nagy közműszolgáltató általi ellenőrzésének, és az EU polgárait kell helyezni az 
energiaátmenetünk középpontjába. 
 
Az emberek – egyénileg, közösségükön, közintézményeiken és kisvállalkozásaikon 
keresztül történő –  aktív részvétele az energiaátmenetben jelentős lehetőségeket 
rejt magában. 2050-re az EU polgárainak legalább fele saját megújuló villamos 
energiát tud előállítani, biztosítva az EU villamosenergia-igényének legalább 45% -át. 
 
A Közösségi Energia Koalíció hisz a helyi, köztulajdonú energiaprojektekben, 
amelyek célja a helyi társadalmi-gazdasági szükségletek kielégítése a következő 
elvek mentén: önkéntes és nyitott tagság, demokratikus ellenőrzés, minden tag 
gazdasági részvétele, valamint méltányos és egyenlő esélyű haszon-megosztás. A 
közösségi tulajdon feljogosítja a polgárokat az energia jövőjével kapcsolatos 
döntések meghozatalára. A megújulóenergia-termelés közösségi tulajdonjoga 
helyben tartja a megújuló energiaforrások előnyeit a helyi munkahelyek teremtésével, 
a helyi beruházások fellendítésével, az olyan szolgáltatások nyújtásával, mint az 
oktatás, az energiamegtakarításra ösztönzés és az energiaszegénység elleni 
küzdelem.  



 

A megújuló energiák társadalmi elfogadottságának ösztönzésével az 
energiaközösségek összehozhatják az embereket, hogy mind társadalmuk, mind az 
energiarendszer javát szolgálják. Az energiaközösségek potenciálja nemcsak a 
megújuló energia előállításában és elosztásában rejlik, hanem az 
energiamegtakarítás ösztönzésében is. 
 
A piaci alapú megközelítések önmagukban nem elégségesek a sikeres 
energiaátmenethez. A megújuló energiaforrások közjavak, ezért minden polgárnak 
tisztességes lehetőséget kell biztosítani tulajdonlásukhoz és az energiaátmenetben 
való részvétel előnyeihez való hozzáféréshez. Ezenkívül az energiaátmenetnek 
igazságosságon és szolidaritáson kell alapulnia, amiből senki sem maradhat ki, 
ideértve a kiszolgáltatott és az energiaszegény háztartásokat. 
 
 
 
Követeljük az EU Tiszta Energia Csomag teljes és időben történő átültetését. 
 
 
1. A polgári és megújulóenergia-közösségek elismerése a nemzeti 
jogszabályokban erős és egyértelmű meghatározásokkal 
 
A nemzeti meghatározásoknak el kell ismerniük az állampolgári és megújulóenergia-
közösségeket, mint más típusú piaci szereplőket, amelyek kiemelten nyitott és 
demokratikus tulajdonban és irányítás alatt állnak, továbbá a közösségi hasznok 
biztosítását célozzák, nem pedig profitszerzést. A nemzeti meghatározásoknak 
biztosítaniuk kell a polgárok, a helyi hatóságok és a kisvállalkozások hatékony 
ellenőrzését, és garantálniuk kell az autonómiát - megakadályozva a nagyobb 
vállalatokat az energiaközösségek létrehozásában és ellenőrzésében. A 
meghatározásnak világosan meg kell különböztetnie az energiaközösségeket mint a 
polgárok részvételének szervezési módját, a műszaki tevékenységekre 
összpontosítás helyett. 
 
 
 
2. A polgárok és a közösségek erőteljes bevonása a nemzeti energia- és 
klímatervezésbe 
 
Az EU tagállamainak 2030-ig szóló nemzeti energia- és klíma terveiben ambiciózus 
célokat kell elfogadniuk az energiaközösségek, a termelő-fogyasztók és a városok 
megújulóenergia-termelésére vonatkozóan. A polgárok számára lehetővé kell tenni, 
hogy aktívan részt vegyenek a nemzeti és helyi klíma- és energiatervek 
fejlesztésében és nyomon követésében. 
 
 
 
3. A termelő-fogyasztók és az energiaközösségek új jogainak tiszteletben 
tartása, azok érvényesülését elősegítő, nemzeti szintű, lehetőséget biztosító 
támogató keretrendszer 
 
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti szabályozások és a piaci 
szabályok felhatalmazzák a polgárokat és az energiaközösségeket jogaik 
gyakorlására. A szabályozóknak gondoskodniuk kell a polgárok és az 
energiaközösségek jogainak tiszteletben tartásáról, valamint a piaci részvétel 
akadályainak felszámolásáról. 



 

 
 
 
 
4. A megújuló energiával foglalkozó közösségek tisztességes hozzáférésének 
biztosítása a megújuló energiát támogató rendszerekben 
 
A nemzeti és az EU (pl. Az állami támogatásokra vonatkozó) szabályoknak 
tartalmazniuk kell konkrét rendelkezéseket annak biztosítására, hogy a megújuló 
energiaforrásokkal foglalkozó közösségek tisztességes és egyenlő feltételekkel 
férjenek hozzá a megújuló energia támogatási rendszerekhez. 
 
 
 
5. Támogassa a tisztességes és inkluzív energiaátmenetet, ügyelve arra, hogy 
senki sem maradjon hátra 
 
Az EU-tagállamoknak programokat kell kidolgozniuk, ideértve a pénzügyi 
programokat is, annak érdekében, hogy biztosítsák a kiszolgáltatott és 
energiaszegény polgárok számára az energiaközösségekben való gazdasági 
részvételt. A szabályoknak és ösztönzőknek (pl. Az energiamegosztás és a kollektív 
önfogyasztás) biztosítaniuk kell, hogy az energiaközösségek szolidaritási 
rendszereket fejlesszenek ki a kiszolgáltatott és alacsony jövedelmű tagok 
érdekében. 
 
 
 
6. Elismerje azt az értéket, amelyet a termelő-fogyasztók és energiaközösségek 
az energiarendszer számára nyújthatnak 
 
A megújuló villamos energia díjazásának, valamint a hálózat számára biztosított 
rugalmasságnak és a díjaknak (hálózati vagy egyéb) ösztönözniük kell a polgárokat 
és az energiaközösségeket arra, hogy a hálózatüzemeltetőnek olyan 
szolgáltatásokat nyújtsanak, amelyek csökkentik a hosszú távú hálózatfejlesztési 
beruházások szükségességét. 
 
 
 
7. Az energiaközösségek európai intézmények általi folytatólagos támogatása 
 
Az EU Bizottságának és a Parlamentnek folytatnia kell elődei munkáját a közösségi 
energia monitorozásában, megerősítésében és hely biztosításában Európa 
energetikai jövőképében. 
 
 
 
8. Kapacitásépítés a helyi hatóságok számára a közösségienergia-projektek 
további támogatása érdekében 
 
Az EU tagállamainak megfelelően le kell fordítaniuk a megújuló energiaforrásokról 
szóló irányelv rendelkezéseit, amelyek előírják, hogy „az állami hatóságok 
szabályozási és kapacitásépítési támogatásban részesüljenek a megújulóenergia-
közösségek támogatása és létrehozása során, valamint annak érdekében, hogy 
közvetlenül részt vehessenek ezekben a közösségekben”. 
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