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A Közösségi Energia Koalíció nyílt levele

Ahogy Európa lassan magához tér a COVID-19 okozta válságot követően, szövetkezeti
szervezetek, városok, civil társadalmi és ipari szervezetek szövetségeként fordulunk Önökhöz
levelünkkel. Célunk, hogy növeljük az állampolgárok és közösségek tulajdoni arányát a
megújulóenergia-termelésben.
Amikor Önök és a Biztosi Testület többi tagja azon fáradoznak, hogy a COVID-19 által feldúlt
gazdaságot újraélesszék, arra kérjük Önöket, hogy olyan gazdasági helyreállítást mozdítsanak
elő, amely biztosítja, hogy társadalmunk és helyi közösségeink hosszú távon ellenállóbbá és
igazságosabbá válhassanak. Ennek pedig olyan, a közeljövőben létrejövő szakmapolitikai
dokumentumokban is meg kell jelennie, mint az éghajlati paktum.
Örömmel látjuk, hogy az európai zöld megállapodás célja, miszerint nullára kell csökkenteni
az EU nettó üvegházgáz-kibocsátását, a blokk gazdasági helyreállításának vezérfonala lehet.
Azonban, ha az EU vezetői komolyan veszik elhatározásukat azt illetően, hogy minden
rendelkezésre álló eurót az európai élet és megélhetés védelmére fordítják, ahogy Von der
Leyen elnökasszony fogalmazott, akkor ezen cselekedeteknek a jelenlegi és a jövőbeni
megélhetést egyaránt kell szolgálniuk. Ez azt jelenti, hogy olyan energiaátmenetet kell
biztosítani, amely a tényleges nulla nettó kibocsátást lényegesen hamarabb és a tudománnyal
együttműködve képes elérni, ezen kívül az EU összes befektetését éghajlatbiztossá kell
alakítani annak érdekében, hogy az éghajlatváltozás legsúlyosabb következményeitől is
megóvjanak bennünket.

A COVID-19 okozta válság újra rávilágított a helyi gazdasági ellenállóképesség jelentőségére.
És valóban, a közösségi energia kezdeményezések elengedhetetlenek az energiaátmenet
felgyorsításához és a fokozott helyi ellenállóképesség eléréséhez.
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A közösségi energia projektek 2-8-szor több helyi bevételt generálnak a külső
szereplők által véghez vitt projektekhez képest (ahogy a napelemes és szélerőművekhez
kötődő projektek esetében láthattuk), és előmozdítják az energiatakarékos magatartást.
A közösségek kulcsszerepet játszhatnak az európai innovációs ágazat
fellendítésében. Helyi természetüknek köszönhetően a közösségek nagyobb eséllyel
ösztönzik a fotovoltaikus ipart Európában, hiszen nagyobb eséllyel támogatják a helyi
vagy regionális napelemek gyártóit, és magas társadalmi és környezeti kívánalmakat
állítanak.
Az energiaközösségek a helyi energiapiac megteremtésének eszközei, melyben a
vásárlók stabil és méltányos áron vásárolhatnak energiát.
Az energiaközösségek az energiaátmenet holisztikus megközelítését kínálják, mivel
olyan tevékenységeket is lefednek, mint a megújulóenergia-termelés és -kínálat,
épületfelújítás, rugalmassági szolgáltatások, energiahatékonyság, tiszta mobilitás,
energiatudatosság és így tovább.
Az energiaközösségek támogatják a szolidaritást befogadó jellegüknek és annak
köszönhetően, hogy bevételeik egy részét újra befektetik saját közösségükbe. Ezen felül
számos közösség közreműködik az energiaszegénység lokális felszámolásában.

A városok és lakosaik elhivatottan törekszenek az ellenállóbb helyreállításra
közösségeikben. Például (számos más kezdeményezés létezik még Európa-szerte):
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Amszterdam városa (NL) az elmúlt 5 évben kidolgozott, ún. „Fánk modelljük”
(„Doughnut-Model”) alkalmazása mellett döntött a gazdasági helyreállítás
vezérelveként.
Gent városa (BE) „újraindítási munkacsoportot” hozott létre, amelynek feladata, hogy
rövid és hosszú távú intézkedéseket dolgozzon ki a legsérülékenyebb csoportok
megsegítésésre, valamint 25 millió eurót mozgósított a koronavírus okozta válság
kezelésére.
A francia Énergie Partagée energiaszövetkezeti egyesület erőforrások és
kezdeményezések hatalmas adatbázisát hozta létre, ezzel támogatva a közösségeket a
világjárvány idején.
A Crevillent energiaszövetkezet (ES) 800 000 eurót fordított egy „Válasz Terv”
létrehozására a családok támogatásáért, a Som Energia (ES) és Enercoop (FR)
szövetkezetek pedig felfüggesztették a számlázást és tovább biztosították az
áramszolgáltatást azon ügyfeleik számára, akik a lezárások alatt nem tudták kifizetni a
számláikat.

A városok és helyi közösségek erejének érvényesítése érdekében arra kérjük,
→ Ösztönözzék és anyagilag is támogassák közösségvezérelt helyi fejlesztéseket mint az
igazságos helyreállás eszközeit;
→ Célzott támogatással segítsék a helyi lakosok által végzett épületfelújításokat az ún.
Felújítási Hullám (Renovation Wave) keretében;
→ Biztosítsanak könnyebb hozzáférést az ESBA1 és az EBB2 beruházási eszközeihez az
energiaközösségek számára;
→ Különítsenek el keretet a megújulóenergia-közösségek számára az európai szintű
projekteket szolgáló, megújuló energia finanszírozási mechanizmus keretein belül;
→ Állítsanak fel a célra tervezett finanszírozási eszközt (például a Horizont 2020 keretein
belül) és egy titkárságot az energiaközösségek számára;
→ Az iparnak szánt valamennyi állami helyreállítási segélyt kössék annak feltételéhez,
hogy azt azonnal a műveleteik dekarbonizálási folyamatának megkezdésére fordítják,
és hozzárendelnek egy ütemtervet, amely követésével 2030-ra elérhetik a
klímasemlegességet.
→ A gazdaságélénkítő csomagokban támogassák az energiaközösségek számára az
átvételi árakat és más finanszírozási formákat ;
→ Biztosítsák, hogy a tagállamok rendelkezzenek azzal a támogatással és azon
erőforrásokkal, amelyek szükségesek a megújulóenergia irányelv és az árampiaci
irányelv időben történő és megfelelő átültetéséhez.
Nagyra értékelnénk, ha az előttünk álló hónapok során lehetőségünk nyílna megvitatni Önökkel
ezen követeléseinket, valamint ha megoszthatnánk tapasztalatainkat a válságból való kilábalás
időszakában a helyi és közösségi energiát érintő lehetőségek és kihívások tekintetében.
Várjuk mielőbbi válaszukat.
Üdvözlettel,
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