KOGUKONNAOMANDI KASUD
30. novembril 2016 avaldas Euroopa Komisjon Puhta Energia Paketi, mis on mõeldud kõikidele eurooplastele. Euroopa
Komisjoni eesmärk on see, et kodanikest saaks energiapöörde võtmekoht. Puhta Energia Pakett annab kodanikele ja
nende kogukonnaenergeetika projektidele õiguse toota, salvestada ja müüa oma toodetud taastuvenergiat.
Sellegipoolest on paketis ka mõned segadust tekitavad kohad ning selleks, et kogukonnaenergeetika projektid
saavutaks oma täieliku potentsiaali, peab mõningased kogukonnaenergeetika ohukohad kaardistama ja likvideerima.

Energiaühistutel ja kogukonnaenergeetika projektidel on mitmeid
kasusid; siinkohal toome välja ainult neli
1. See on tarbijale hea

3. See on Euroopale hea

Kogukondlikud energiatootjad ja -tarnijad suudavad oma
klientidele pakkuda odavat ja konkurentsivõimelist
elektrit.
Paljud
tarbijad
soovivad
tarbida
kogukonnaenergeetika projektide toodetavat elektrit,
kuna
nad
soovivad
toetada
päikesepaneelide
paigaldamist ja energiatõhusat käitumist. Tarbides
kogukonnaenergeetika ja energiaühistute toodetud
elektrit, on alati teada, kust tarbitav elekter tuleb.

Euroopa Liidu strateegia võib kodanikele segane tunduda.
Kogukonnaenergeetika strateegia on inimestele lähemal,
kuna see hõlmab endas kodusid ja kogukonda.
Tavakodanikud on need, kes peaksid energiapöördest kasu
saama.

2. See on kohalikule majandusele hea
Kogukonnaomandis olevatel tuuleparkidel on kohalikule
kogukonnale kaheksa korda suurem positiivne mõju kui
rahvusvahelistel projektidel. 1 See on sellepärast, et
kogukonnaenergeetika projektid kasutavad kohalikke
pankasid ja pakuvad projekti investeerimisvõimalust ka
kohalikele elanikele. Miljonite eurode eksportimise ja
saastavate fossiilkütuste importimise asemel võiks luua
hoopis kohaliku kogukonnaenergeetika projekti, tänu
millele jääb raha kohalikule tasandile.

4. See on meie planeedile hea
Pariisi kokkuleppega lubas Euroopa Liit, et pingutab selle
nimel, et ülemaailmne temperatuuri tõus ei ületaks 1,5
kraadi. Selleks, et meil oleks mingigi võimalus vältida
kliimamuutuse kõige hullemaid tagajärgi, peame kiiresti üle
minema
uuele
energiatootmissüsteemile.
Selle
kiireloomulise muutuse suureks takistuseks on kohalikud
kogukonnad, kes elavad energiainfrastruktuuri läheduses.
Kohalik taastuvenergiaprojektide vastumeelsus (enamasti
tuulikute vastu) väheneb, kui luua kodanikele võimalus
investeerida ja olla energiatootmisüksuste kaasomanik.

1 http://www.erneuerbareenergien.de/local-added-value-from-a-community-wind-farm/150/437/96249/

“Kogukonnaomandis olevatel
tuuleparkidel on kohalikule kogukonnale
kaheksa korda suurem positiivne mõju
kui rahvusvahelistel projektidel.”

COMMUNITY POWER

1. Puhta Energia Paketis peaks olema
mõistele
“Taastuvenergiakogukond”.
soodustaks kogukonnaenergeetika kasvu.

seletus
See

3. Rõhk peaks olema sellel, et madala sissetulekuga
kogukonnad
osaleks
kogukonnaenergeetika
projektides, sh energiatõhususprojektides.

2. Ligipääs rahalistele toetustele kogukonnaenergeetika
arendamiseks. Sellega tagatakse see, et kasu saavad
nii kohalikud kogukonnad, Euroopa ja ka keskkond.

4. Kogukonnaenergeetika projektidele tagatud õiglane
ligipääs energiaturule ja elektrivõrgule.
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