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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че информационните и комуникационните технологии могат 
да дадат значителен принос за енергийната ефективност на икономиката на ЕС, 
по-специално по отношение на сградите и транспортния сектор, но също така и 
в обществото като цяло чрез подобряване на енергийното производство и 
дистрибуция, и за постигането на целта за 20% намаление на разхода на енергия 
до 2020 г.; 

Б. като има предвид, че енергоспестяването, постигнато чрез ИКТ, ще нарасне с 
повишаването на ангажираността и достъпа на потребителите, както и чрез 
подобрения в енергийната ефективност на самия сектор на ИКТ, 

B. като има предвид, че ИКТ са абсолютно необходими за постигането на 
устойчива икономика, основаваща се на производството на възобновяема 
енергия;

Г. като има предвид, че ИКТ могат да се използват за информиране на
потребителите за консумацията им на енергия в реално време, и поради това са 
предпоставка за по-ефективно поведение от енергийна гледна точка;

1. приветства усилията на Комисията да насърчава използването на системите за 
интелигентно отчитане и интелигентни мрежи при производството, 
дистрибуцията и употребата на енергия; подчертава, че това следва да позволи 
двупосочна комуникация между операторите, доставчиците и потребителите, 
като по този начин се улеснява оптималното използване на системите за 
интелигентно отчитане на консумацията на енергия; призовава за въвеждането 
на мерки, гарантиращи защитата на личните данни във връзка с интелигентното 
отчитане на консумацията на енергия;

2. подчертава, че енергийната ефективност е един от начините за намаляване на 
консумацията на енергия, увеличаване на енергийната сигурност и ограничаване 
на щетите, нанасяни на околната среда, особено по отношение на емисиите от 
парникови газове;

3.  подчертава ролята на ИКТ за намаляването на необходимостта от пътуване, 
например чрез телеконферентни връзки и чрез развитието на електронни услуги 
като електронно правителство и електронно здравеопазване, както и за 
осигуряването на интелигентни, щадящи околната среда, транспортни решения, 
което може да доведе до намаляване на въглеродните емисии, по-малко 
замърсяване и шум и подобряване на времето за пътуване; подчертава обаче, че 
сами по себе си ИКТ няма да бъдат достатъчни за постигане на необходимото 
намаление на емисиите от транспорта;
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4. отбелязва обаче, че обществата с високо равнище на използване на ИКТ се 
характеризират и с висока мобилност и че намаляването на необходимостта от 
пътуване за някои дейности не води непременно до намаляване на общия брой 
пътувания; счита, че решенията, използващи ИКТ трябва да бъдат придружени
от информираност, образованост и решителна политика за намаляване на 
пътуванията; счита освен това, че поставянето на цели на дружествата и 
организациите за намаляване на емисиите биха били полезни в този контекст;

5.  изразява съжаление относно бавния напредък по отношение на използването на 
потенциала за енергийна ефективност и пестене на енергия при намаляването на 
емисиите от парникови газове; призовава Комисията да вземе предвид 
потенциала на ИКТ за пестене на енергия при изпълнението на Директива 
2009/125/EО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн 
към продукти, свързани с енергопотреблението1; 

6. подчертава значението на влиянието на ИКТ върху енергийната ефективност, 
което беше отбелязано и чрез обявяването през 2007 г. на този въпрос за особен 
приоритет за ИКТ в Седмата рамкова програма за научни изследвания и 
технологично развитие2;

7.  подчертава приноса на ИКТ за енергийната ефективност на сградите, чрез 
решения като въвеждането на системи за управление на енергия, светодиодното 
осветление (solid-state lighting) и интелигентни системи за осветление;

8. призовава държавите-членки да въведат технологии за интелигентни мрежи, 
особено с оглед на възможно най-бързото постигане на максимален ефект от 
използването на възобновяеми енергийни източници за производство на 
електричество;

9.  признава потенциала на ИКТ за постигането на по-висока енергийна 
ефективност при производствените процеси с висока интензивност на отделяне 
на въглерод, като производството на строителни материали и други 
производствени процеси;

10.  подкрепя създаването на стандартна методология за измерване на енергийната 
ефективност и въглеродните емисии в сектора на ИКТ, която да позволи 
доказуемо намаление на енергийното потребление и въглеродните емисии през 
целия жизнен цикъл на оборудването и компонентите за ИКТ, за да се даде 
възможност да се анализира енергоспестяването и насърчаващата 
нововъведенията конкуренция между истински щадящите околната среда 
решения, предлагани от ИКТ;

11.  подчертава необходимостта от наблюдаване на влиянието на ИКТ върху аспекти 
на устойчивото развитие, като се обръща особено внимание на екологични и 
социални въпроси, включително заплахите за околната среда и здравето, 
свързани с използването на стари уреди и социалните неравенства, произтичащи 

                                               
1 OВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.
2 OВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.
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от дигиталното изключване;

12. призовава Комисията и частния сектор да осигурят инвестиции в научно-
изследователска подкрепа за ИКТ, за подобряване на енергийната ефективност 
на самите ИКТ, за развитие на ролята им в бъдещата електрическа 
инфраструктура, за да се осигурят възможности за двупосочни електрически 
потоци и съгласуване на производството на електричество с неговото 
потребление и за разработването на нисковъглеродни ИКТ продукти и услуги и 
гарантиране на водещата роля на ЕС в развитието на зелени работни места 

13.  призовава Комисията, в сътрудничество с Комитета на регионите и държавите-
членки, да работи за създаването на интернет мрежи за обмен на най-добри 
практики между регионалните и местните органи за подобряване на енергийната 
ефективност чрез използване на ИКТ;

14. призовава държавите-членки и Комисията да окажат подкрепа на образованието 
и повишаването на осведомеността на потребителите, за да се даде възможност 
да се реализира целият потенциал на ИКТ в областта на енергоспестяването;

15. призовава Комисията да насърчава използването на нови социални медии за 
улесняване на интерактивния обмен на знания и на достъпа до информация за 
потенциала на енергоспестяващи мерки и за мобилизиране на гражданите за 
предприемане на действия в защита на околната среда;

16. призовава държавите-членки да улеснят, чрез развитие на подходяща 
инфраструктура, достъпа до широколентов интернет на всички граждани на ЕС, 
с цел гарантиране на равен достъп до онлайн услуги, които биха могли да 
намалят необходимостта от пътуване;

17. призовава държавите-членки да продължат прилагането на решения, предлагани 
от ИКТ, за намаляване на задръстванията по пътищата и свързаните с тях 
замърсяване и шум, които имат неблагоприятен ефект върху човешкото здраве;

18. призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят развитието на външната 
обработка, като се има предвид широкият потенциал на тази технология да 
допринесе за енергийната ефективност и да намали загубата, обичайно 
свързвана с редовното повишаване на качеството на ИКТ;

19. призовава държавите-членки да насърчават и улесняват използването на системи 
за интелигентно отчитане на консумацията на енергия в търговски и жилищни 
сгради;

20. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават, чрез договори за 
обществени поръчки, решения, предлагани от ИКТ, които са ефикасни и могат 
да се доразвиват и разширяват.
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