
1

ЕНЕРГИЈА НА 
ГРАЃАНИТЕ: 
Остварување 
на енергетска 
демократија
 
Дирк Холеманс и Кати Ван де Велде



ЕНЕРГИЈА НА ГРАЃАНИТЕ: ОСТВАРУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕМОКРАТИЈА
2



ЕНЕРГИЈА НА 
ГРАЃАНИТЕ: 
Остварување 
на енергетска 
демократија
Дирк Холеманс и Кати Ван де Велде

Координација: Маију Турунен
Лектура: EuroMinds Linguistics
Дизајн: Мириам Хемпел

контакт: info@oikos.be
декември, 2020 година

Оваа публикација е реализирана со финансиска поддршка од Европскиот парламент на Зелената европска 
фондација. Европскиот парламент не е одговорен за содржината на овој проект.

Зелена европска фондација (Green European Foundation)
3 Rue du Fossé – 1536 Luxembourg (луксембург)
Седиште во Брисел:
Mundo Madou – Avenue des Arts 7/8 – B-1210 Brussels – Belgium (Брисел – Белгија)
Тел.: +32 (0) 2 329 00 50
Е-пошта: info@gef.eu
www.gef.eu

Овој есеј е резултат на меѓународниот проект на Зелената европска фондација (Green European Foundation) 
кој има за цел да го истражи потенцијалот на енергетската транзиција за Европа и начинот на претворање на 
овој процес на демократски, партиципативен начин. Од 2014 година, GEF организира настани и спроведува 
истражувања со партнерски фондации низ цела Европа за да обезбеди перспективи за иднината на производството 
и потрошувачката засновани на одржливост и правичност.

Можете да нарачате бесплатни примероци од оваа публикација ако испратите барање по е-пошта на info@gef.eu.



Опис на авторската организација:
Зелената европска фондација (GEF) е политичка фондација на европско ниво, чија мисија е да придонесе за 
интензивна европска сфера на дебата и да поттикне поголема вклученост на граѓаните во европската политика. 
GEF се стреми да ги вклучи дискусиите за европските политики и политиките во рамките и надвор од рамките 
на политичкото семејство на фондацијата.
Фондацијата делува како лабораторија за нови идеи, нуди прекугранично политичко образование и платформа 
за соработка и размена на европско ниво.



Содржина

Вовед         5

Кратка историја на енергијата      7 

Енергетската демократија и нејзините придобивки   6

Европска енергетска политика      11

Патот до енергетска демократија во Белгија     15

Заклучок        20

Литература        20



ЕНЕРГИЈА НА ГРАЃАНИТЕ: ОСТВАРУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕМОКРАТИЈА
6

Вовед

За да се направи транзиција кон одржлива економија и да се воспостави реална климатска политика, треба да го 
смениме нашиот енергетски систем во систем којшто ќе биде целосно обновлив. Оваа транзиција истовремено 
претставува одлична можност да се постигне целта на енергетската демократија. Треба да запомниме дека 
протестите на зеленото движење против нуклеарните централи во седумдесеттите години не беше само поради 
еколошките ризици од нуклеарната енергија. Тоа воедно значеше и неприфаќање енергетски систем кој беше 
планиран да биде целосно централизиран. Едноставно кажано, со нуклеарните централи треба да се управува 
како со воени бази, а ветерниците може да бидат во сопственост на заедницата. Покрај тоа, фосилните горива 
се наоѓаат само на одредени места и затоа налагаат централизација и предизвикуваат енергетска зависност. Од 
друга страна, сонцето и ветерот се достапни низ целиот свет. Ова овозможува децентрализирани и поврзани 
системи засновани на соработка.

Добрата вест е дека технолошкиот развој сега нуди многу повеќе можности за децентрализиран енергетски 
систем, кој многу добро може да се организира на демократски начин. Граѓанските здруженија и локалните 
власти може да имаат клучна улога тука развивајќи јавно-граѓански партнерства.

Во комбинација со овие поволни технолошки достигнувања, утврдено е дека граѓаните – повеќе од правните 
субјекти и, во повеќето случаи, повеќе од владите – го преземале и сè уште го преземаат водството во потребната 
енергетска транзиција. Токму граѓаните во едно мало село во Северна Данска ја изградија првата ветерница како 
алтернатива за планираната нуклеарна централа, и сега, 40 години подоцна, тие се организираа на национално 
ниво, а исто така и во европската федерација REScoop.

Студиите покажуваат дека до 2050 година, околу 45% од сите домаќинства во ЕУ може да произведуваат 
сопствена обновлива енергија и повеќе од една третина да се снабдуваат од здруженија за обновлива енергија. 
Ова претставува огромна можност за регионален економски развој, бидејќи локалните проекти за обновлива 
енергија испорачуваат осумпати поголема вредност од вредноста на проектите во сопственост на приватни 
компании кои не се од таа област.

Можноста за оваа светла иднина е важна причина за Зелената европска фондација да го поддржи меѓународниот 
проект ЕНЕРГЕТСКА ДЕМОКРАТИЈА: Промена на енергетскиот систем. Во овој проект, Зелените фондации 
од Велика Британија, Грција, Македонија и Белгија ги споделуваат своите искуства и идеи и развиваат предлог-
политики што овозможуваат транзиција кон обновлив и демократски енергетски систем.

Во оваа публикација, прво го развиваме концептот на демократски енергетски режим градејќи го врз искуствата 
во земји како Германија и Данска. Иако сè уште треба да се стори многу, тие развија амбициозна иднина кон 
обновлива енергија. Се чини дека новата форма на соработка помеѓу граѓаните и (локалните) власти е од 
суштинско значење. Како што можете да прочитате во друг труд којшто е дел од овој проект, граѓаните во 
Обединетото Кралство инвестираа во проекти за обновлива енергија, додека владите во најдобар случај даваа 
празни ветувања за одржливи цели. На некој начин, ситуацијата во Белгија може да се спореди со британската 
(иако е поразлична), со недостиг на амбициозни планови за политика на национално ниво, но со активни граѓани 
кои се организираат самите на позитивен начин.

Накратко, јасно е дека ни требаат различни и подобри политики, кои овозможуваат успешна синергија помеѓу 
јавните власти и учеството на граѓаните: политики коишто ќе ни овозможат да реализираме демократски 
енергетски режим и да го сториме тоа навремено.
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Кратка историја на енергијата

Изворите на енергија отсекогаш биле движечка сила 
што се однесува на општествените промени и дел од 
доминантната технолошка структура на општествата. 
Индустриската револуција во 19 век доведе до значителни 
промени со употребата на јаглен, појавата на парната 
машина и изградбата на фабрики и железници. Како што 
истакна Џереми Рифкин, оваа технологија за енергија 
и мобилност, заедно со комуникациската технологија 
(машината за печатење на пареа, телеграфскиот систем), 
создадоа моќна и конзистентна комбинација што доведе 
до огромни општествени промени. Луѓето ги напуштија 
руралните средини за да живеат во близина на фабриките 
каде што работеа како (слабо) платени работници, а 
тоа доведе до забрзана урбанизација и нови социјални 
тешкотии.
20-от век доживеа нова индустриска револуција 
поради масовното користење нафта и гас (а подоцна 
и на ураниум), појавата на моторот со внатрешно 
согорување, воведувањето на автомобилите и 
камионите и – како нова комуникациска технологија 
– телефонот, а веднаш потоа и радио и телевизија. Ова 
овозможи широка достапност на стоки и транспорт и 
го создаде потрошувачкото општество.

Комбинацијата на системи за енергија, транспорт, 
производство и комуникација претставуваше основа 
на првите две индустриски револуции. Гледајќи ги 
случувањата во тие домени денес, можеме да видиме 
дека се појавува трета индустриска револуција заснована 
врз три мрежи на интернет: мрежата за обновлива 
енергија, комуникацискиот интернет – којшто исто така 
овозможува повеќе локални системи за производство 
благодарение на ИКТ – и автоматизиран транспорт преку 
интернет.

Оваа перспектива на промената на парадигмата 
комуникација-енергија-мобилност е моќна и 
перспективна, бидејќи третата фаза овозможува многу 
поголема децентрализација, а со тоа и промени што ја 
поттикнуваат демократизацијата. Мала е можноста 
дека ќе се исполни ова, бидејќи истите големи 
енергетски корпорации се обидуваат да ги поседуваат 
и контролираат овие децентрализирани структури. 
Така, инфраструктурниот пристап сам по себе не го 
објаснува нивото на демократија на сегашните или 
идните системи. Наместо тоа, ние треба да го разгледаме 
и режимот на управување, можната улога на граѓаните и 
наративот поврзан со тоа – што значи дека ја прифаќаме 
перспективата на социотехничките системи.

На пример, да погледнеме накратко во повоените 
случувања. За да можат да извезуваат и пласираат на 
пазарот, САД се обидуваа да најдат граѓански примени 

 
 
 
на нуклеарната технологија што првично ја развија за 
воени цели. За таа цел, во 1953 година, американскиот 
претседател Ајзенхауер ја претстави програмата 

„Атоми за мир“ со изговор дека нуклеарната енергија 
е слободна енергија. Но, истовремено, граѓаните и 
научниците почнаа да се загрижуваат. Големите 
нуклеарни протестни маршеви во 1970-тите години 
го означија почетокот на развојот на иницијативи за 
обновлива енергија од страна на граѓаните. Во неколку 
земји, како што се Данска и Ирска, протестите успеаја 
да спречат изградба на нуклеарни централи. Во други 
земји, тие доведоа до изградба на помал број нуклеарни 
централи од тоа што беше планирано. На пример, во 
малата земја Белгија, владата планираше да изгради 
најмалку 20 нуклеарни централи.

Она што најчесто се занемарува е дека протестите на 
зеленото движење против нуклеарните централи во 
седумдесеттите години не беа само поради еколошките 
ризици на нуклеарната енергија. Воедно, тоа значеше 
неприфаќање енергетски систем кој беше планиран да 
биде целосно централизиран. Едноставно кажано, со 
нуклеарните централи треба да се управува како со воени 
бази, а ветерниците може да бидат во сопственост на 
заедницата. Така, критиката беше дел од поширокиот 
критички став кон бирократии со авторитарна моќ и 
индустрии.

По Втората светска војна, енергетската политика беше 
прашање од национално значење директно поврзано со 
реконструкцијата на секоја земја и нејзината економија. 
Повеќето влади имаа цврста контрола врз енергетската 
политика, а во многу случаи производството на енергија 
беше во рацете на националните или општинските јавни 
комунални претпријатија.

Ова се промени во втората половина на 1990-тите 
години кога беа воведени неолибералните политики. 
Врз основа на оваа либерализација, Европа се откажа од 
инструментите за планирање и демократски го спроведе 
начинот на кој сакаме да ја генерираме нашата енергија. 
Европската унија воведе насоки во форма на директиви со 
кои се налага таканаречена либерализација на пазарите 
на енергија. Промената требаше да понуди можност 
за намалување на сметките за струја на граѓаните и 
инвестирање во идни технологии. Сепак, горчливата 
реалност е дека производството на електрична енергија 
во Европа падна во рацете на приватни компании и 
сметките за струја никогаш не се намалија. Оттогаш, 
овие приватни компании одлучуваат како да се 
произведува нашата електрична енергија и во што да 
се инвестира само врз основа на нивното предвидување 
за профит. Компаниите го направија тоа што го прават 
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најдобро: обид да се натпреваруваат едни со други со цел 
да направат што поголем профит создавајќи електрична 
енергија што ги користи постојните системи засновани 
на фосилни горива и нуклеарна енергија игнорирајќи го 
општиот интерес. Наспроти неолибералното ветување, 
големите енергетски корпорации не инвестираа во 
транзицијата кон одржлив енергетски систем: недостигот 
на визија ги спречи да се одлучат за поодржлива опција. 
Како реакција, граѓаните и владите во одредени земји 
започнаа да го прават тоа наместо нив.1

Енергетска транзиција: Данска и 
Германија ја презедоа водечката улога

Данска е добро позната по своите амбиции во областа 
на одржливоста. До 2050 година, земјата сака да биде 
независна од фосилни горива. Успешната приказна на 
Данска не нè изненади. Приказната започна во 1970-
тите години кога нафтената криза ја насочи земјата 
на патот на ветерна енергија. Така, протестите против 
нуклеарната енергија започнаа заедно со позитивни 
иницијативи за стимулирање на развојот на обновлива 
енергија. Владите ја подготвија изградбата на паркови 
со ветерни електрани. На семејствата им беа понудени 
даночни ослободувања ако сами си произведуваат 
енергија. Ова најмногу се оствари со тоа што граѓаните 
масовно купуваа акции во здруженијата за обновлива 
енергија. Токму во Данска се разви моделот на 
енергетски здруженија и претставуваше пример за 
другите земји. Данската индустрија за ветерна енергија 
стана најголема во светот со повеќе од една третина 
удел на пазарот произведувајќи повеќе од 40% од целата 
електрична енергија и создавајќи повеќе од 20.000 
работни места. Комбинирајќи ја ветерната енергија 
со други обновливи извори на енергија, земјата има 
за цел да се потпре на обновливи извори за најмалку 
половина од своите енергетски потреби до 2030 година. 
Интересно е да се каже дека ветерната енергија зазема 
сè поголем дел од снабдувањето со електрична енергија 
на Данска, а бројот на ветерници се намалува затоа што 
тие стануваат сè поголеми и поефикасни.

Германија, исто така, се осврна кон обновливите извори 
на енергија во познатата Energiewende. Оваа енергетска 
револуција не беше само развој, туку и резултат на 
свесни политички избори од страна на црвено-
зелените влади од 1998 до 2005 година. Воведувањето 
оданочување на енергијата на СО2 во 1999 година го 
поттикна развојот на зелената економија и го забрза 
развојот на алтернативни извори на енергија што 
доведе до создавање десетици илјади нови работни 
места во секторот. Заедно со Законот за енергетика, 

кој стапи на сила една година подоцна и ги воведе 
долгорочните договори за фиксни повластени тарифи 
за достапни проекти за обновливи извори на електрична 
енергија, доведе до неверојатен пораст на проекти за 
обновлива енергија и повластените тарифи станаа 
модел ширум светот. Додека големите енергетски 
корпорации ги одржуваа своите традиционални 
начини на работа, безброј граѓански иницијативи во 
градовите и селата направија објекти за производство 
на обновлива енергија. Денес, повеќе од една третина од 
производството на енергија доаѓа од обновливи извори 
и повеќе од една третина од објектите се во сопственост 
на граѓаните и нивните здруженија. Во овој сектор се 
вработени повеќе од 400.000 луѓе.

 Ова покажува дека Energiewende не е само успех на 
владините политики или само чудо поттикнато од 
развојот на граѓанското движење. Тоа е резултат на 
јавно-граѓанска соработка во која владите, во нивната 
нова улога на таканаречена држава-партнер, развиваат 
планови за овозможување граѓански иницијативи. Како 
што е дефинирано од авторите Мишел Баувенс и Дирк 
Холеманс, кои го воведоа концептот, држава-партнер 
е влада што влегува во партнерства со граѓанското 
општество или граѓанските здруженија за општо добро 
на економијата и населението.2

Во 1977 година, австрискиот автор Роберт Јунгк го 
објави Der Atom-Staat. Vom Fortschritt in die Unmens-
chlichkeit, кој беше број еден на германската листа на 
бестселери за научно-документарна литература. Според 
Јунгк, изградбата на нуклеарни централи е толку опасна 
што владата и индустријата се принудени да преземат 
прекумерни и брутални безбедносни мерки, кои често 
влијаат врз слободата и правата на граѓаните и кои, дури 
и тогаш, не ги неутрализираат сите вклучени ризици. 
Книгата е преведена во 1979 година под наслов The 
New Tyranny: How Nuclear Power Enslaves Us. Јунгк се 
залагаше за развој на алтернативни технологии кои 
не предизвикуваат штети, како што се производство 
на енергија од ветер и метан произведен од отпадни 
материјали. Тој додаде дека сите овие еколошки техники 
сè уште се во почетна фаза на развивање.

Зачудувачки е колку децении изгубивме за широка 
имплементација на овие алтернативни технологии. 
Речиси триесет години подоцна, во 2006 година, 
германскиот политичар Херман Шер објави уште една 
влијателна книга што одлично го објасни.
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Енергетската демократија и нејзините придобивки
 
Премногу долго, дебатата за енергијата – нејзините 
проблеми и решенија – заостанува зад технолошките 
(елек т ри ч н и а вт омоби л и)  и  економск и т е 
(профитабилност) прашања. Покрај тоа, одговорите 
на еколошките проблеми понекогаш се сведуваат на 
технолошки и пазарни решенија што овозможуваат 
намалување на емисиите на јаглерод. Оттука, важните 
политички и општествени прашања во врска со 
социотехнолошкиот систем се долго време занемарени.

Ако повторно се осврнеме на дискусијата од гледна точка 
на демократија и правичност, во преден план излегуваат 
нови прашања. Како сакаме да го регулираме овој 
систем? Кој треба да управува и да добие поддршка за 
изградба на новиот енергетски систем? Кој има корист, 
а кој губи од енергетската  транзиција? Кои постапки се 
во корист на јавниот интерес, а кои не?

Ако се стремиме кон праведна транзиција, од голема 
важност е да се справиме со социјалните и еколошките 
цели и проблеми на интегриран начин.

 
Ова станува јасно во дебатата за енергетската 
сиромаштија, што е сурова реалност за милиони граѓани. 
Заедно со неуспешниот пазар на недвижности и мерките 
за штедење кои влијаат на платите и давањето социјална 
помош, либерализацијата на пазарот на енергија доведе до 
зголемување на сметките и намалување на приходите за 
важни групи на граѓани, кои се принудени да живеат во 
куќи со слаба изолација. Поради оваа штетна еволуција, 
на сè повеќе луѓе во моментов им е забранет пристап до 
основните нивоа на енергија потребни за достоинствен 
живот.5 Но, одговорот не е, како што тврдат некои 
од старата Левица, да се намалат цените на струјата. 
Напротив, ни треба истовремено и скапа и достапна 
енергија. Ова не е парадокс сè додека инвестираме 
на вистинско место. Ако ги изолираме сите куќи (со 
приоритет на социјалните домови), ако овозможиме 
достапен и добар јавен превоз како алтернатива на 
автомобилите и слично, луѓето ќе имаат добар живот 
со помала побарувачка на енергија и пониски трошоци.

Истовремено, станува збор за промена на односите на моќ и општествените борби. 
Бидејќи деловниот модел на традиционалните енергетски корпорации беше под 
притисок поради Energiewende, тие успешно се организираа на европско ниво и 
лобираа во Европската комисија. Во 2013 година успеаја да го променат успешниот 
модел на повластени тарифи во комерцијалните тендери на пазарот, што е многу 
посоодветно за приватните корпорации отколку за граѓанските здруженија.3 Но, 
се разбира, борбата за моќ сè уште не е завршена.

Во денешно време има повеќе од 2400 здруженија за обновлива енергија во цела 
Европа соединувајќи повеќе од еден милион посветени европски граѓани.4 Овој развој 
не се однесува само на промена од фосилни горива и нуклеарна енергија на обновлива 
енергија, туку се однесува и на моќ и сопственост за да се слушне гласот на граѓаните 
и да не бидат игнорирани. Тоа не е само плод на иницијативата на храбри граѓани, 
туку и на одговорни политичари коишто развиваат партиципативни политики и 
ги регулираат енергетските пазари на таков начин што големите корпорации не 
можат повеќе да доминираат.

Она што се случи од повоениот период досега, може да се сумира на симболичен 
начин од две влијателни книги.
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Активно учество на граѓаните

За транзицијата кон социоеколошки и, според тоа, 
демократски енергетски систем повеќе не може да се 
дискутира без да се земе предвид активното учество на 
граѓаните. Покрај потребата за заедничко создавање на 
ниво на политика, од големо значење е признавањето 
на клучната улога на енергетските здруженија. Повеќе 
не зборуваме за локални иницијативи во само неколку 
земји. Во 2013 година, енергетските здруженија заедно ја 
формираа REScoop.eu: федерација на граѓански групи и 
здруженија посветени на обновливи извори на енергија. 
Појдовна точка за федерацијата е ставот дека природните 
извори на енергија, како што се ветерот и сонцето, се 
заеднички: не се во приватна сопственост и, според 
тоа, треба да бидат достапни за сите. Оттука, нивната 
експлоатација не треба да се приватизира, туку треба, 
колку што е можно, да биде во корист на заедницата.

Важноста на овие здруженија не е само во фактот 
дека граѓаните се косопственици. Со здружување 
на производството и потрошувачката, граѓаните се 
вклучуваат во одлуките за инвестирање и ги користат 
придобивките. Со нивната поголема вклученост, тие 
честопати се водат од вредности наместо од профит. 
Ова е причината поради која здруженијата честопати 
одлучуваат да реинвестираат значителен дел од 
своите приходи во социјални и еколошки цели и во 
локалната економија. Исто како и во новите случувања 
во одржливото земјоделство, тука станува збор за 
скратување на врската помеѓу производителот и 
потрошувачот: во овој случај, помеѓу производството 
на енергија од вашето здружение и струjните приклучоци 
во вашиот дом. Благодарение на толку кратката врска, 
ја зголемувате вклученоста на граѓаните. Вклученоста 
на граѓаните активно се однесува на социјалните цели, 
како што е инфраструктура за одржлива енергија, во 
рамките на одлуката за климатска политика. На пример, 
здруженијата за обновлива енергија, исто така, ќе им 
помогнат на своите членови да трошат помалку струја 
– нешто што тешко може да го очекувате од приватна 
корпорација.

Во овој поглед, веќе има позитивни резултати на ниво на 
градови и меѓународни организации, како што се Energy 
Cities и Transnational Institute (TNI).

Ако новиот енергетски систем сè повеќе го градат 
енергетски здруженија, ова истовремено значи дека 
економијата станува порегионализирана: локалната 
власт добива поголеми приходи од работна сила, даноци, 
камати од заеми и дивиденди од здруженија и може да 
ги реинвестира овие приходи наместо да им дозволи на 
приватните компании да го земат профитот.6 Еколошката 
правда и социјалната иновација се тесно поврзани.

Сепак, овој акцент на граѓанските иницијативи не треба 
да се толкува како молба за помалку државни или јавни 

услуги. Наместо тоа, тоа е ревносен повик за друг вид 
држава: држава-партнер која активно ги поддржува 
граѓанските иницијативи истовремено поставувајќи 
смели цели за одржлива иднина. Токму од оваа 
перспектива порастот на бројот на локални власти кои 
ја прошируваат својата улога го сметаме за охрабрувачки 
чекор: повеќе не дејствуваат како орган за планирање, 
туку стануваат оперативни чинители и движечки сили во 
локалната енергетска транзиција. Меѓутоа, враќањето на 
општинска контрола не гарантира значително различен 
модел од приватизацијата (или повоените национални 
енергетски политики). Соработката со граѓаните е 
клучна.

Идниот модел во процесот на подготовка

Граѓаните кои самостојно преземаат иницијатива го 
формираат првиот потсистем на идниот модел што 
ќе доведе до одржлив енергетски систем. Но, не е 
доволно само нивното залагање: важно е динамиката 
на самозасилување и забрзување да биде поттикната од 
интеракција помеѓу иницијативите на овие граѓани и 
трите други компоненти. Првата компонента е држава-
партнер, која нуди рамка што ги поддржува и стимулира 
овие иницијативи на различни нивоа: од урбано до 
(над)национално. Повластените тарифи во Германија 
се добар пример. Истовремено, неопходни се огромни 
инвестиции за поврзување ветерни паркови и региони. 
Ова овозможува транспорт на вишокот енергија до 
места со недостиг на електрична енергија. Вториот 
потсистем се однесува на јавно-граѓанското партнерство: 
градовите имаат способност да го подобрат создавањето 
нови здруженија и да ја олеснат инсталацијата на нови 
ветерници. Нивната соработка исто така го олеснува 
убедувањето на етичките банки да се вклучат во вакви 
проекти.

Последниот потсистем е адекватен фискален систем: 
системот работи само со високи цени на струја што 
се добиваат преку данок на струја. Ова е суштински 
проблем: овој данок на струја е дел од новиот социјален 
договор од 21 век. Во 20 век, воведовме придонес за 
социјално осигурување за да се изгради социјална 
држава. Во овој век, време е за придонес кон „еколошка 
безбедност“ со цел да се инвестира во поодржливо 
општество. Истовремено, повеќе мерки за енергетска 
ефикасност ќе ја намалат побарувачката за електрична 
енергија. Заедно со социјалните политики, ова гарантира 
дека енергијата е прифатлива за сите, иако е скапа. Тоа 
е неопходно бидејќи евтината енергија доведува до 
непотребна потрошувачка.

Со овие потсистеми, можеме да реализираме нов режим 
на демократија на обновлива енергија заснован на четири 
принципи:
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1 100% обновлива енергија од сонце, ветер и вода 
како заеднички извори;

2 Еколошка правда: секој има пристап до енергија, 
иако цените се високи;

3 Демократски: јавно-граѓанско управување со 
производството и дистрибуцијата на енергија;

4 Ограничена енергија: намалување на побарувачката 
на енергија.

Со други зборови, ова се однесува на енергетски сектор кој 
работи на обновлива енергија и кој е заеднички управуван 
од гледна точка на еколошка правда и е фокусиран на 
општиот интерес.7 Овие принципи се усогласуваат со 
петте составни блокови што ги предлага Energy Cities, 
европската мрежа на градови во енергетска транзиција: 
локална сопственост на енергијата (локални власти и 
граѓани), комунално управување (општинска контрола 

над управувањето со енергија), децентрализација (пренос 
на овластувања од националната влада), проекти на 
заедницата (граѓани – проекти за обновлива енергија) 
и партиципативно управување (директна демократија, 
влијание на граѓаните).8

Сепак, се чини малку веројатно дека транзицијата кон 
енергетска демократија може да се оствари само на 
локално или општинско ниво. Потребни се координација 
и соработка од голем обем. Покрај државите, 
новопојавените мрежи како што се Energy Cities и TNI 
можат да го олеснат овој процес.

Земјите во ЕУ се движат со различна брзина во овој 
поглед. Но, со неодамна објавениот „Пакет за чиста 
енергија“, Европската комисија се обидува да ги насочи 
сите во ист правец.

 
Европска енергетска политика
 
Во ноември 2016 година, под наслов Пакет за чиста 
енергија за сите Европејци (Clean Energy for All Europe-
ans Package), Европската комисија претстави понапредна 
низа мерки за побезбеден европски енергетски сектор, 
повеќе пазарно ориентиран и поодржлив, со активно и 
централно учество на граѓаните.

Транзицијата кон чиста енергија ги менува глобалните 
енергетски пазари и според Комисијата, ако сака да ја 
предводи оваа транзиција, ЕУ не треба да се посвети 
само на намалување на емисиите на СО2 за 40% до 2030 
година (цел што беше зголемена на 45% во октомври 2018 
година), туку воедно треба да ја модернизира економијата 
на ЕУ и да обезбеди работни места и можност за развој 
на сите европски граѓани.

Според Комисијата, потрошувачите ќе имаат подобар 
избор на снабдување и можност за производство 
и продажба на сопствената електрична енергија. 
Зголемената транспарентност и подоброто регулирање ќе 
создадат повеќе можности за граѓанското општество да 
биде вклучено во поголема мера во енергетскиот систем 
и да одговори на сигналите за цени. Пакетот содржи и 
голем број мерки насочени кон заштита на најранливите 
категории на потрошувачи.9

Сите мерки се вклучени во 8 законски текстови: 
Директивата за енергетски карактеристики на зградите, 

 
Директивата за обновлива енергија, Директивата за 
енергетска ефикасност, Регулативата за управување, 
Директивата за електрична енергија, Регулативата за 
електрична енергија, Регулативата за подготвеност за 
ризик и Правилата за ACER-регулатор.

На 18 декември 2018 година, Европскиот парламент и 
Советот постигнаа политички договор за Директивата 
за електрична енергија и Регулативата за електрична 
енергија.

Со овој договор, последните делови од законодавниот 
пакет на ЕУ за чиста енергија за сите Европејци (Clean 
Energy for All Europeans) сега се на сила и мора да ги 
одобренат Европскиот парламент и Советот преку своите 
соодветни процедури. Штом ќе стапи законот на сила, 
земјите-членки ќе започнат со задачата за усвојување 
на новите правила во националното законодавство.10

Пакетот Чиста енергија за сите Европејци (Clean Energy 
for All Europeans) поставува нови цели, што би требало 
да доведе до 45% намалување на емисиите во рамките на 
ЕУ до 2030 година, споредено со 1990 година и има за цел 
да постигне нето-нула емисии на стакленички гасови до 
2050 година преку праведна транзиција за социјалните 
категории на рентабилен начин.
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Амбициите на ЕУ ги надминуваат целите предвидени 
за 2030 година. Во ноември 2018 година, Комисијата 
претстави перспективна стратешка долгорочна визија за 
напредна, модерна, конкурентна и климатски неутрална 
европска економија до 2050 година. Ова ќе ја започне 
дебатата во рамките на ЕУ со што треба да ѝ овозможи 
на ЕУ да усвои долгорочна стратегија и да ја достави 
до UNFCCC (Рамковната конвенција на Обединетите 
нации за климатски промени) до 2020 година. Визијата 
на Комисијата за климатски неутрална иднина ги опфаќа 
скоро сите политики на ЕУ и е во согласност со целта 
на Парискиот договор за да се задржи зголемувањето на 
глобалната температура под 2°C и да се вложат напори 
за задржување на 1,5°C.13

Накратко кажано, пакетот Чиста енергија за сите 
Европејци налага заедничко дејствување во седум 
стратешки области.14

1 Максимално зголемување на придобивките од 
енергетската ефикасност, вклучувајќи згради со 

нула емисија. Од огромно значење се повисоки стапки 
на реновирање, соодветни финансиски инструменти за 
надминување на постојните неуспеси на пазарот, доволна 
работна сила со соодветни вештини и достапност за сите 
граѓани. Вклученоста на потрошувачите е клучна.

2 Максимално зголемување на распоредувањето 
обновливи извори на енергија и употребата на 

електрична енергија за целосно декарбонизирање на 
снабдувањето со енергија во Европа. Подобрување на 
безбедноста на снабдувањето и промовирање локални 
работни места. Предвидување удел на нуклеарна енергија 
од приближно 15%.

3 Опфаќање чиста, безбедна и поврзана мобилност. 
Интернализацијата на надворешните трошоци за 

транспорт е предуслов за најефикасен избор во однос на 
технологијата и режимот на транспорт.

4 Конкурентската индустрија на ЕУ и циркуларната 
економија треба да бидат клучни за намалување на 

емисиите на стакленички гасови. Повторна употреба 
и рециклирање на суровините. Дигитализација и 
автоматизација.

5 Развој на соодветна паметна мрежна инфраструктура 
и меѓуконекции за да се овозможи оптимално 

поврзување на секторите и зајакнување на регионалната 
соработка.

6 Искористување на целосните придобивки од био-
економијата и создавање неопходни резервоари 

со јаглерод. Примена на дигитализација и паметни 
технологии за прецизно сточарство и земјоделство 
заради оптимизирање на производите за фертилизација 
и заштита на растенијата.

7 Справување со преостанатите емисии на CO2 преку 
собирање и складирање на јаглеродот.

Po Komisiji, potrebna su i znatna dodatna ulaganja. Međutim, 
određene opcije, poput brzog prelaska na kružnu ekonomiju i 
promene u svakodnevnim navikama, mogu umanjiti potrebu za 
dodatnim ulaganjima. Istovremeno, mogu se uštedeti značajni 
zdravstveni troškovi.

Според Комисијата, потребни се и значителни 
дополнителни инвестиции. Меѓутоа, одредени опции, 
како што се брзата транзиција кон циркуларна економија 
и промените во однесувањето, имаат можност да ја намалат 
потребата од дополнителни инвестиции. Истовремено, 
може да се заштедат значителни здравствени трошоци.

Според Комисијата, финансискиот сектор има клучна 
улога во поддршката на транзицијата кон нето-нула емисии, 
бидејќи може да го пренасочи протокот на капитал и 
на инвестиции. Оданочувањето во полза на животната 
средина, ценовните системи за јаглерод и ревидираните 
структури на субвенции треба да имаат важна улога во 

Спроведување на Парискиот договор

ЕУ има клучна улога во спроведувањето на Парискиот договор. Ќе бидат потребни уште поголеми 
напори откако извештајот за климатски промени на Обединетите нации во октомври 2018 година 
покажа дека мерките на договорот сè уште не се доволни.11

Конференцијата на ООН за климатските промени (COP24) во Катовице, Полска, заврши во декември 
со усвојување јасен правилник за практична примена на Парискиот договор за климатски промени низ 
целиот свет. Завршувањето на правилникот беше главната цел на ЕУ во овие преговори. Парискиот 
правилник ќе им овозможи на страните во Парискиот договор да го спроведат, следат и постепено 
да го зголемуваат својот придонес во справувањето со климатските промени со цел да се исполнат 
долгорочните цели на Договорот. Национално утврдениот придонес на ЕУ (NDC) според Парискиот 
договор е да ги намали емисиите на стакленички гасови (GHG) за најмалку 45% до 2030 година, споредено 
со 1990 година, преку пошироката климатска и енергетска рамка за 2030 година.

Оваа транзиција ќе биде потешка за одредени региони – особено за регионите каде што економијата 
се базира врз производство на јаглен. Транзицијата на чиста енергија е транзиција за сите Европејци 
и мора внимателно да се управува со нејзините социоекономски влијанија.12
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управувањето со оваа транзиција: загадувачот плаќа. 
ЕУ е подготвена да постави досега незабележан стандард 
со формализирање на улогата на граѓаните и заедниците 
во енергетската транзиција во Европа. И со право.

Според најновиот специјален Евробарометар (ноември 2018 
година), 93% од Европејците веруваат дека климатските 
промени се предизвикани од човечка активност и 85% се 
согласуваат дека борбата против климатските промени и 
поефикасното користење на енергијата може да создаде 
економски раст и отворање работни места во Европа. Со 
тоа, граѓаните на ЕУ ја овластуваат Комисијата да се залага 
за амбициозни мерки.

Комисијата го продолжува својот дискурс убедувајќи 
дека, и покрај декарбонизацијата, економијата на ЕУ ќе се 
зголеми двојно до 2050 година во споредба со 1990 година. 
Има потреба од повеќе зелени работни места во градежниот, 
земјоделскиот и шумарскиот сектор, како и во секторот за 
обновливи извори на енергија.

Поддршка за праведна транзиција ќе се овозможи во 
рамките на Европскиот столб за социјални права со своите 
соодветни системи за социјална заштита, инклузивното 
образование, обуката и доживотното учење. Ранливите 
категории на потрошувачи ќе имаат корист од регулираните 
енергетски тарифи, но овие тарифи може да ги нарушат 
сигналите на пазарот и да ја намалат делотворноста на 
политиките за енергетска ефикасност или да го попречат 
распоредувањето технологии, како што се паметните 
броила. Поради тоа, социјалните прашања општо ќе бидат 
подобро решени преку социјалната политика и системите за 
социјална помош, чие финансирање може да има корист од 
промените на даноците и повторната употреба на приходите.

Пакет за чиста енергија од критична гледна 
точка

И покрај тоа што неодамна усвоените директиви и 
регулативи се голем чекор во вистинската насока, 
законодавството сепак премногу се залага во рамките на 
сегашниот индустриски модел.

1. Европска амбиција 
Како прво, важно е да се нагласи дека извештајот за 
климатски промени на Обединетите нации од октомври 
2018 година покажа дека целите на Парискиот договор 
за климатски промени не се доволни за да се одржи 
глобалното зголемување на температурата под 2°C, а 
уште помалку под 1,5°C. 

Не само што ни требаат поамбициозни цели, туку и 
не можеме да чекаме до 2030 година за поамбициозно 
дејствување.

2. Енергетски заедници 
Според REScoop, до 2050 година, речиси половина од 
сите домаќинства во ЕУ би можеле да бидат вклучени 
во производство на обновлива енергија, од кои околу 
37% би можеле да го сторат тоа со вклучување во 

енергетска заедница. Во своите нови енергетски 
директиви, Европската комисија ја поддржува оваа 
визија предвидувајќи поактивно и централно учество 
на граѓаните. Меѓутоа, потребни се појасни дефиниции 
и построги правила за управување со граѓанските 
енергетски заедници за да се спречи мешање од поголеми 
компании, а тоа може да доведе до индиректна контрола.

3.  Статус кво во полето на земјоделството? 
Наместо да се спроведува поодржлива целокупна 
земјоделска политика, пакетот се фокусира на прецизно 
сточарство и земјоделство со цел да се оптимизира 
употребата на ѓубрива и пестициди. Нашиот сегашен 
земјоделски систем зависи од масовна употреба на 
фосилни горива, вештачки ѓубрива и пестициди. Со 
цел да се оствари вистинско одржливо земјоделство, 
треба да го надминеме прецизното земјоделство и да се 
стремиме кон таканаречена агроекологија. Овој поим 
се однесува на теоријата и користењето низа техники 
кои ја намалуваат потребата за надворешни средства 
(како ѓубрива и пестициди), како и за мноштво несакани 
последици (како загадување и климатски промени). 
Наместо тоа, агроекологијата се обидува повторно да ја 
стимулира интеракцијата помеѓу дрвјата, растенијата 
и животните преку управување со почвата, одржливо 
управување со екосистемите и биоразновидноста, садење 
дрвја (за складирање јаглерод, за управување со сенки...) 
и друго.15

4. Нуклеарна или одржлива енергија? 
Новата Директива за електрична енергија предвидува 
учество на нуклеарната енергија од приближно 15% 
по 2050 година. Оваа бројка е сè уште половина од 
учеството на произведената нуклеарна енергија во ЕУ 
денес.16 Ова отвора прашања поврзани со финансиските 
инвестиции, управувањето со енергијата, нуклеарната 
одговорност и социјалната правда во однос на идните 
генерации. Како прво, освен целокупниот безбедносен 
ризик, неколку сегашни нуклеарни централи се 
застарени и потребни се големи инвестиции за да останат 
во функција. Дали даночните обврзници имаат/сакаат 
да покријат значителен износ од оваа инвестиција и, ако 
е така, што добиваат за возврат? Второ, за разлика од 
(поевтините) системи за обновлива енергија, изградбата 
на нуклеарни централи е исклучително скапа. Случајно 
или не, технолошката компанија Hitachi во јануари оваа 
година објави дека ќе го прекине својот нов проект за 
нуклеарни централи во Велика Британија. Одлуката е 
донесена од гледна точка на економската рационалност 
на Hitachi како приватно претпријатие.17 Трето, 
управувањето со нуклеарните централи е во голема 
мера централизирано и недемократско. Како може ЕУ да 
биде поборник за нуклеарна енергија и за овластување и 
учество на граѓаните? Последно, но не помалку важно, 
прашањата во врска со нуклеарниот отпад остануваат 
неодговорени. Како може да биде морално оправдано 
да ги оптовариме идните генерации со проблеми на кои 
немаме одговори? И кој ќе сноси одговорност кога ќе 
биде загрозена општата јавна безбедност?
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Според студијата на Energy Watch Group, 100% обновлива 
енергија низ цела Европа би била поекономична од 
сегашниот енергетски систем и ќе доведе до нула емисии 
пред 2050 година.18 Граѓанските здруженија може да 
имаат важна улога во оваа транзиција.

Затоа, крајно време е да се придвижиме кон енергетските 
заедници што ги овластуваат граѓаните колективно да 
учествуваат во енергетската транзиција преку структура 
чија главна цел, сопственост и управување се разликуваат 
од традиционалните учесници на пазарот.19 Немаме 
потреба од нуклеарна енергија. 

5. Декарбонизација на економијата 
Комисијата претпоставува дека економијата на ЕУ ќе 
се зголеми повеќе од двојно до 2050 година во споредба 
со 1990 година дури кога целосно ќе се декарбонизира. 
Но, економскиот раст традиционално се поврзува со 
зголемена употреба на енергија и ресурси. Па, како да го 

поврземе удвојувањето на економијата со неопходната 
транзиција кон економија на нето-нула емисии? 
Впрочем, ќе бараме повеќе зелени работни места во 
градежништвото, земјоделството и шумарството и 
во секторите на обновлива енергија, но треба да ја 
преиспитаме и самата економија. Ограничувањата 
на ресурсите и СО2 го прават понатамошниот раст 
на економијата неодржлив и налагаат раздвојување 
на економскиот раст (БДП) од растот на влијанијата 
врз животната средина.20 Апсолутен предуслов за 
ова раздвојување е да се намали побарувачката: за 
енергија, транспорт, стоки (со водење на т.н. „политика 
на доволна количина“). За да го надминеме растот, 
треба да ги споделиме богатството, работата, да ги 
пренасочиме финансиските профити кон инвестиции во 
реалната економија, да го намалиме вкупниот обем на 
производство и потрошувачка и да експериментираме со 
локални алтернативи. Економијата треба повторно да се 
вгради во општеството и покрај падот на одржливоста и 
правичноста.21

 
Патот до енергетска демократија во Белгија

Кратка историја

Развојот на енергијата во Белгија има забележителна 
историја. Откако испорача ураниум за првите нуклеарни 
бомби преку својата поранешна колонија Белгиско Конго, 
Белгија доби ран пристап до нуклеарната технологија од 
САД, со што примената на нуклеарната енергија се чинеше 
како логичен чекор за тогашната владата на Белгија. 
 
Во 1966 година, по говорот на претседателот Ајзенхауер 
за „Атоми за мир“, владата на Белгија одлучи еднострано 
да нарача седум нуклеарни реактори. Во нуклеарната 
енергија, владата виде одлична можност земјата да стане 
економски независна во енергетската сфера, а нуклеарната 
амбиција беше значајна и целосно централизирана.

Не стануваше збор за никаков демократски процес. 
Парламентот никогаш не одобри употреба на нуклеарни 
централи, не се одржа јавна дебата, а организираниот 
протест на граѓаните (сè уште) не беше на дневен ред. 
Големите протести започнаа дури во раните 1970-ти, 
кога беа избрани местата за првите белгиски нуклеарни 
централи. Дотогаш, владата не успеа сериозно да го  
 
 
сфати јавниот интерес. Стандардната зона за евакуација 
на САД од десет милји (или 16 километри) околу 
нуклеарната централа, во Белгија беше намалена на 
само 10 километри. Ова објаснува зошто имало четири  
реактори во селото Доел на помалку од 11 километри 
од центарот на Антверпен.22 Згора на тоа, проблемот  
 

 
со нуклеарниот отпад речиси и не привлече никакво 
внимание. Немаше доволно закони за овој проблем – да не 
зборуваме за пристојна регулатива на владата. Приватните 
компании имаа контрола.

Од друга страна, се собраа ни помалку ни повеќе туку 
36 приватни компании за електрична енергија сè додека 
во 1976 година не останаа само три приватни компании.

Белгиското снабдување со енергија во повоениот 
период се карактеризираше и со евтина нафта и гас од 
Средниот Исток. Сонот за речиси бесплатна енергија 
падна во вода кога, во 1973 година, арапските земји-
производители на нафта ја зголемија цената на нафтата 
за седумдесет проценти и го намалија снабдувањето. Нова 
нафтена криза се случи во 1979 година. Цената на еден 
барел сурова нафта одеднаш достигна над 100 долари, 
а сметките за енергија за белгиските домаќинства и 
компании значително се зголеми. Како одговор, владата 
донесе мерки за зголемување на енергетската ефикасност, 
но не успеа да интервенира на пазарот. Како последица 
на тоа, намалената потрошувачка на енергија поради 
зголемената енергетска ефикасност доведе до пад на 
цените на енергијата, што резултираше со „непотребна 
потрошувачка“ и со тоа се поништија сите мерки 
за заштеда на енергија. Приходот беше потрошен на 
поголема потрошувачка наместо на обновлива енергија. 
Во средината на 1980-те, по либерализацијата на 
пазарот, последните 3 компании за електрична енергија 
се споија и ја формираа Electrabel, која во 1990 година 
стана квази-монопол сочинувајќи речиси 94 проценти 
од производството на Белгија.23
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Во меѓувреме, група посветени граѓани се уморија 
да бидат жртва на неуспешна енергетска политика и 
енергетски гиганти водени од профит. Во 1991 година, 
тие го формираа првото енергетско здружение во 
земјата: Ecopower. За пообновлива енергија и поголема 
енергетска демократија. Овие предводници мораа да 
надминат многу пречки: како, на пример, правото да ја 
стават својата обновлива електрична енергија на мрежата. 

Статусот на енергетската демократија во 
Белгија денес

Студиите на Оикос24 покажаа дека од почетокот на овој век и 
во различни области, граѓаните се организираат почесто во 
т.н. организации. Овој нов бран беше реакција на неуспехот 
на пазарот и државата да обезбедат одржливо општество 
и стана посилен со финансиската криза од 2007 година: 
покрај урбаното земјоделство и проекти за заедничко 
живеење и иницијативи за споделување автомобили, 
имаше и значително зголемување на основањето граѓански 
енергетски здруженија. Во 2017 година, Оикос изброи 27 
граѓански здруженија за обновлива енергија во Белгија, а 
бројот продолжува да расте.

Моќта на овие здруженија да мобилизираат луѓе и 
средства честопати изненадува. На пример, во 2017 
година Бовен собра 1,5 милион евра од 650 локални 
граѓани-акционери за помалку од 12 часа. Со парите  
на граѓаните, здружението изгради мрежа за греење во 
градот Остенд, го измени целото снабдување со енергија 

на локален пензионерски дом и постави соларни панели на 
јавни згради во општината Курн. Досега незабележаното 
брзо собирање средства покажува дека граѓаните сакаат 
да инвестираат во обновлива и одржлива енергија преку 
граѓански здруженија, дури и ако овие иницијативи се 
ограничени пред огромниот предизвик за трансформација 
на нашиот енергетски систем во целосно одржлив до 2050 
година.

Ecopower, најголемото здружение за обновлива 
енергија во Белгија, кое покрај тоа што е производител 
на енергија, исто така е и снабдувач на одржлива 
енергија во Фландрија, има пазарен удел од само 1,49% 
од домаќинствата за електрична енергија. Гледајќи 
ја вкупната произведена моќност на ветерниците во 
Фландрија, Ecopower учествува со само 3% во овој 
капацитет. Сите ветерници во Фландрија што се во 
сопственост на граѓанските здруженија, учествуваат со 
само 4%, споредено со 96% што се во рацете на енергетски 
мултинационални компании или сопственици на проекти 
со висок ризик за преземање.

COCITER, во рамките на REScoop во Валонија (односно 
француското говорно подрачје во Белгија), кој е одговорен 
за снабдувањето со електрична енергија, има способност 
да снабди повеќе од 14.000 домаќинства. Сепак, во 
моментов снабдува само 2400 потрошувачи. Накратко 
кажано, енергетските здруженија сè уште можат 
значително да растат.25

Слика 1: Здруженија за обновлива енергија во Белгија
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 Ако ја земеме теоријата на транзиција како почетна точка, 
можеме да видиме дека здруженијата за обновлива енергија 
во Белгија моментално се во почетна фаза: пионерските 
експерименти се зад нас, заедниците со здружени сили 
се трудат да ја зголемат брзината, а традиционалните 
компании се под притисок на општините кои бараат барем 
учество на граѓаните во нови енергетски проекти или од 
европски програми за финансирање како Horizon 2020, 
кои го поддржуваат енергетското здружение Courant d’Air 
(Куран дер) во француското говорно подрачје на Белгија.

И покрај нивното ограничено влијание, студијата на 
Оикос за граѓанските организации покажува дека овие 
иницијативи исполнуваат некои клучни улоги: како 
иновации и експериментирање, развој и споделување на 
знаењето, мобилизација на човечки и финансиски извори, 
градење легитимитет, поддршка и вмрежување. Во градот 
Гент, енергетското здружение EnerGent работеше на широка 
и разновидна мрежа уште од своето основање. EnerGent 
произлезе од локална мрежа составена од учесници од 
сите видови домени и организации. Тие му помогнаа на 
здружението да даде поддршка, да ги сподели своите идеи 
и значително да ја зголеми свеста за своите проекти. Оваа 
мрежа на крајот доведе до разновиден и плуралистички 
советодавен одбор кој му помага на здружението – модел што 
може да биде интересен за другите здруженија за обновлива 
енергија. Соработката помеѓу овие различни здруженија 
за обновлива енергија е пресудна за да се придвижат 
новооснованите компании во вистинската насока, да се 
вклучат во нови проекти и да им се понудат можности. На 
овој начин, може да се појави широко распространета мрежа 

на енергетски здруженија и да прерасне од специјализиран 
добавувач во поразвиена алтернатива.

Но, што друго е потребно со цел овие здруженија да ја 
надминат почетната фаза и да станат посилни?

Градење јавно-граѓански партнерства

Различни локални и регионални власти веќе ги 
поддржуваат здруженијата за обновлива енергија во 
поголема или помала мера.

Владата на француското говорно подрачје во Белгија 
претстави рамка за политика што ќе им овозможи на 
општините во Валонија да наметнат сопственост на 
граѓаните од 24,99% и сопственост на општините од 
24,99% како услов за сопствениците на приватни проекти 
за изградба на нови ветерници. Референтната рамка 
никогаш не е објавена, па според тоа нема правно дејство. 
Но, како што се утврди, социјално може да се спроведе 
ако локалната власт го побара тоа и заземе цврст став.

Исто така, на локално ниво, гледаме сè повеќе општини 
кои вметнуваат проекти за одржлива енергија во своите 
политики. Источниот фламански град Екло имаше водечка 
улога кога одлучи да го вклучи учеството на граѓаните 
како еден од своите критериуми во јавните набавки за 
проекти за ветерна енергија. Ова ѝ овозможи на Ecopo-
wer да ја изгради својата прва ветерница на почетокот на 
2000 година и покрај тоа што немаше искуство со толку 
големи проекти.

Модел за широко распространета поддршка

Во Белгија, започнувањето со локални проекти за ветерна енергија честопати наидува на отпор од локалните 
граѓани. Забележителен исклучок е градот Екло во соработка со Ecopower. Создаде модел за широко 
распространета поддршка заснована на заедничка сопственост, темелни информации и комуникација. Градот 
Екло го смета ветерот за општо добро и се грижи за рамномерна распределба на придобивките и проблемите. 
Предвидува придонес од 50% директно учество на граѓаните и локалната самоуправа и добивка од 10.000 
евра годишно по ветерница за градот и неговата околина. Оваа прераспределба овозможува дополнителни 
65 милиони евра, во период од 20 години и без дополнителни субвенции, во една од социоекономски 
најранливите области на Источна Фландрија – моќен начин за зајакнување на локалната економија. 
 
Во Екло, наскоро ќе има 22 ветерници и мрежа за греење на вкупно население од 20.000 жители, многумина исто 
така ги финансираа овие проекти како акционери. Еден акционер дури и го исече дрвото во својата градина за 
да може да ја види „неговата“ ветерница од прозорецот на кујната.26

Во 2017 година, општините Курн и Сент-Питерс-Волув 
вклучија критериум за учество на граѓаните во проекти 
за соларна енергија и Ларн донесе општинска одлука за 
создавање проекти за обновлива енергија со учество на 
граѓаните и владата до најмногу 50%. Есента 2017 година, 
градскиот совет на Лувен одобри меморандум за визија 
со цел минимално директно учество од 50% на граѓаните 
и локалната самоуправа. Слични предлози за учество на 
граѓаните во енергетски проекти подоцна беа одобрени 
и во други општини.

Во Валонија, општините Амел и Билинген избраа две 
енергетски здруженија (Courant d’Air и Ecopower) за да 
развијат паркови за ветерни електрани кои се во 100% 
сопственост на општините и двете здруженија.

Courant d’Air и Ecopower обезбедуваат до 60% учество 
на општините во работењето на паркот (во зависност 
од желбите и финансиските можности на општините). 
Граѓаните, пак, ќе можат да инвестираат најмалку 40% 
во паркот преку Courant d’Air и Ecopower.
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Другите општини во Валонија, како Вилер-ле-Буј, Модав и 
наскоро исто така Лиерн, се во почетна фаза на основање 
здруженија контролирани од заедницата.

Општината Вилер-ле-Буј започна јавно-приватно 
партнерство за реализација на проект од областа на 
ветерната енергија на граѓаните. Општината спроведе 
голема и разновидна информативна кампања упатена 
до сите вклучени страни – преку публикации во 
општинскиот билтен, статии, пошта, презентации за 
различните општински служби, Советодавниот совет на 
постари граѓани и Советодавната комисија на општината 
за планирање и мобилност – и преку организирање 
отворени средби за да ги охрабри граѓаните финансиски 
да помогнат во проектот.

Во општината Модаве, поточно во областа Ле Тринитарес, 
беа поставени 5 нови ветерници. Wind4Wallonia управува 
со четири ветерници: партнерство помеѓу 5 валонски 
меѓуопштински компании и Engie Electrabel. Со 5-та 
ветерница управува здружението Eole Modave, кое е во 
сопственост на општината Модаве, граѓаните и локалните 
претпријатија.

Ова се случаи кога владата го зајакна односот со 
граѓанските здруженија во улога на држава-партнер. 
Засега, ваквите примери се сè уште премногу ограничени 
за да им овозможат на овие здруженија целосно да се 
развијат.

Локалните власти можат поактивно да бараат можности 
за проекти за одржлива енергетски на својата територија. 
Ова вклучува проценка на јавни покриви за проекти за 
соларна енергија и јавно земјиште за проекти за ветерници. 
Земјиштето претставува една од најголемите пречки за 
енергетските здруженија, бидејќи сопствениците на 
проекти веќе изнајмија многу достапни локации и речиси 
не оставија соодветно приватно земјиште (т.н. проток на 
воздух).

Во овој поглед, владите можат активно да бараат 
партнерства со сопственици на парцели или згради 
кои се изнајмуваат за проекти за ветерна и соларна 
енергија. Потенцијални партнери се црковните собори, 
меѓуопштинските компании и јавните центри за социјална 
заштита. Кога владата ќе наведе можни проекти за 
одржлива соларна и ветерна енергија на нејзината 
територија, таа може да вклучи јасни квалитативни 
критериуми во тендерите за оценување на учеството на 
граѓаните, според дефиницијата на ИЦА. Покрај оваа 
квалитативна поддршка, владата може да овозможи и 
споделување на проектите за соларна енергија помеѓу 
здруженијата.

 
Соработка и вмрежување

Во градот Гент, енергетското здружение EnerGent 
работеше на широка и разновидна мрежа уште од своето 
основање. Тоа произлезе од колективот на локалните 
граѓани со поддршка на добра транзициска мрежа која 
опфаќа учесници од сите видови домени и организации, 
кои помогнаа во ширењето на своите идеи и значително 
зголемување на свеста за своите проекти. Оваа мрежа на 
транзиција на крајот доведе до разновиден и плуралистички 
советодавен одбор кој му помага на здружението. Ener-
Gent во моментов инвестира во ветерна енергија, соларни 
панели и греење. Исто така, спроведува кампањи преку 
групно купување за повеќе соларни панели во Гент 
и поенергетско ефикасно живеење. Започна кампања 
за финансирање за создавање соседство со обновлива 
енергија и во моментов ги проучува можностите за 
локално и децентрализирано споделување на енергијата.

Но, соработката помеѓу различните здруженија за 
обновлива енергија е исто така клучна за правилно 
насочување на помалите новоосновани компании. На овој 
начин, може да се појави широка мрежа на здруженија 
за обновливи извори на енергија и да прераснат во 
специјализиран снабдувач со потенцијал да се развие во 
полноправен алтернативен систем на енергија.

Заклучок

Белгија долго време се стреми кон високоцентрализирана траекторија на енергетска политика. Одлучниот и 
недемократски избор на земјата за нуклеарна енергија, а потоа и либерализацијата на пазарот на енергетика доведоа 
до ограничен број големи енергетски корпорации кои се здобија со доминантни позиции на пазарот. Граѓаните станаа 
жртви на краткорочната политичка визија, која вклучува централизирано донесување одлуки, многу променливи 
цени и компании насочени кон профит. Како резултат на тоа, до финансиската криза во 2007 година, Белгија 
заостануваше во доменот на одржлива енергетска политика и системи за обновлива енергија. Потоа, граѓаните 
започнаа да формираат свои енергетски здруженија, а и локалните власти почнаа да помагаат сè повеќе. Движењето 
брзо почна да расте и денес има речиси 27 енергетски здруженија. Иако нивниот удел на пазарот е сè уште скромен, 
нивното влијание е значајно. Врз основа на теоријата на транзиција и визијата на горенаведената држава-партнер, 
од суштинско значење е локалните самоуправи и граѓаните да се согласат на енергетска политика која сами ќе 
ја создадат, наместо да им биде наметната од други. Ова се однесува и на Белгија. Сонцето и ветрот им припаѓаат 
на сите. Локалните енергетски здруженија можат да ја подобрат локалната економија, да им дадат на граѓаните 
поголема автономија и да формираат основа за одржлив енергетски систем – како што покажуваат многуте примери.
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