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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

A. vzhledem k tomu, že informační a komunikační technologie (IKT) mohou výrazně 
přispět k energetické účinnosti ekonomiky EU, zejména v oblasti budov a dopravy, ale 
také v rámci společnosti jako celku, prostřednictvím zdokonalení výroby a distribuce 
energie, čímž přispějí i k dosažení cílů 20% úspor energie do roku 2020 ,

B. vzhledem k tomu, že energetické úspory dosažené pomocí IKT porostou, pokud dojde 
k lepšímu zapojení a přístupu uživatelů a k zlepšení v oblasti energetické účinnosti 
v samotném IKT odvětví;

C. vzhledem k tomu, že jsou IKT nepostradatelné pro udržitelné hospodářství založené 
na výrobě energie z obnovitelných zdrojů,

D. vzhledem k tomu, že IKT mohou být využity k informování spotřebitelů o jejich 
spotřebě elektrické energie v reálném čase, čímž umožní energeticky úspornější 
chování,

1. vítá úsilí Komise, pokud jde o podporu inteligentního měření a inteligentních sítí 
v oblasti výroby, distribuce a spotřeby energie; zdůrazňuje, že by to mělo umožnit 
dvoucestnou komunikaci mezi provozovateli sítí, dodavateli a uživateli, čímž se 
usnadní optimální využívání inteligentního měření; vyzývá k zavedení opatření, která 
by zajistila, že v souvislostí s inteligentním měřením bude zachována důvěrnost 
osobních informací;

2. zdůrazňuje, že energetická účinnost je způsobem, jak snížit spotřebu energie, posílit 
zabezpečení energie a přispět k omezení škod na životním prostředí, především pokud 
jde o emise skleníkových plynů;

3.  zdůrazňuje roli IKT při snižování potřeby cestovat, například prostřednictvím 
telekonferencí, při rozvoji nových elektronických služeb, jako je například 
elektronická správa (e-governance) a elektronické zdravotnictví (e-health)  a při 
nacházení inteligentních řešení problémů v oblasti dopravy, která jsou šetrná 
k životnímu prostředí a mohou vést ke snížení emisí uhlíku, menšímu znečištění 
a hluku a kratší době cestování; zdůrazňuje však, že samotné IKT k dosažení 
nezbytného snížení emisí z dopravy nestačí;

4. konstatuje však, že společnosti, které IKT využívají ve vysoké míře, se rovněž 
vyznačují vysokou mobilitou, a že snížení potřeby cestovat z určitých důvodů 
nezbytně nepovede ke snížení celkového počtu cest; domnívá se, že řešení založená na 
IKT musí doprovázet informovanost, vzdělávání  a rozhodná politika zaměřená na 
omezení cestování; dále se domnívá, že by v tomto kontextu bylo užitečné stanovit pro 
společnosti a organizace cílové kvóty pro omezení počtu cest;
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5.  vyjadřuje politování nad tím, že se zatím příliš nepokročilo ve využívání možností, 
které pro snižování emisí skleníkových plynů představují zvýšení efektivity a úspory 
energie;vyzývá Komisi, aby při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/125/ES, kterou se zavádí rámec pro určení požadavků na ekodesign výrobků 
spojených se spotřebou energie1, plně zohlednila potenciál IKT v oblasti úspor;

6. zdůrazňuje význam, který má vliv IKT na energetickou účinnost, což bylo také 
zdůrazněno tím, že v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum a 
technologický rozvoj2 byla v roce 2007 tato otázka označena za zvláštní prioritu;

7.  zdůrazňuje přínos, jaký již IKT mají pro energetickou účinnost budov prostřednictvím 
řešení, jako jsou systémy řízení energie, osvětlení využívající LED diody a inteligentní 
systémy osvětlení;

8. vyzývá členské státy, aby co nejdříve zavedly technologii inteligentních sítí, zejména 
s cílem maximalizovat využití obnovitelných zdrojů energie v elektrických 
rozvodných sítích;

9.  je si vědom potenciálu, který IKT  mají v oblasti zvyšování energetické účinnosti 
výrobních procesů s vysokými emisemi uhlíku, jako je výroba stavebních materiálů 
a jiné výrobní procesy;

10.  podporuje vypracování standardizované metodiky pro měření energetické účinnosti 
a emisí uhlíku v odvětví IKT, aby bylo možné provést ověřitelné snížení energetické 
náročnosti a emisí uhlíku v průběhu celého životního cyklu zařízení a komponentů 
IKT, což umožní hospodářskou soutěž založenou na inovaci v oblasti IKT řešení, 
která jsou skutečně šetrná k životnímu prostředí;

11.  zdůrazňuje potřebu monitorovat vliv rozvoje IKT na různé aspekty udržitelného 
rozvoje, se zvláštním důrazem na environmentální a sociální otázky, včetně hrozby, 
kterou pro životní prostředí a zdraví představuje využití zastaralého vybavení a 
sociální nerovnosti způsobené digitálním vyloučením;

12. vyzývá Komisi a soukromý sektor, aby zajistili investice do výzkumu a vývoje 
v oblasti IKT, zlepšili energetickou účinnost samotných informačních 
a komunikačních technologií, rozvíjeli jejich úlohu v rámci budoucí elektrizační 
infrastruktury, tak aby byl umožněn tok elektrické energie ve dvou směrech 
a vyrovnání výroby a spotřeby elektřiny, a aby rozvíjeli produkty a služby IKT 
s nízkými emisemi uhlíku a tím zajistili, aby EU měla  i nadále hlavní úlohu při 
vytváření „zelených“ pracovních míst;

13.  vyzývá Komisi, aby spolu s Výborem regionů a členskými státy pracovala na 
vytvoření internetové sítě pro výměnu nejlepších postupů mezi regionálními 
a místními orgány v oblasti zlepšování energetické účinnosti prostřednictvím IKT;

                                               
1 Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.
2 Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1
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14. vyzývá členské státy a Komisi, aby podpořily vzdělávání a osvětu uživatelů a 
umožnily, aby se tak plně využilo potenciálu, který mají IKT s ohledem na energetické 
úspory;

15. vyzývá Komisi, aby podporovala používání nových sociálních sítí k tomu a usnadnila 
tak interaktivní výměnu poznatků, ulehčila přístup k informacích o možnostech 
spojených s opatřeními na úsporu energie a mobilizovala občany k ohleduplnému 
chování vůči životnímu prostředí;

16. vyzývá členské státy, aby prostřednictvím rozvoje příslušné infrastruktury zvýšily 
dostupnost širokopásmového internetu pro všechny občany EU a zajistily rovný 
přístup k on-line službám, které mohou snížit potřebu cestovat;

17. vyzývá členské státy, aby dále zaváděly řešení založená na IKT a tím snížily přetížení 
dopravy a s ním spojené nepříznivé dopady na veřejné zdraví, jako jsou znečištění 
a hluk;

18. vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily rozvoj mimosíťového zpracování, 
vzhledem k obrovskému potenciálu, kterým tato technologie může přispět v oblasti 
energetické účinnosti a snížit produkci odpadů, která je běžně spojena s pravidelnou 
aktualizací informačních a komunikačních technologií;

19. vyzývá členské státy, aby podporovaly a usnadňovaly použití inteligentního měření 
pro uživatele nebytových a bytových prostor;

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby prostřednictvím smluv na veřejné zakázky 
podporovaly energetickou účinnost řešení IKT, která je možno zdokonalovat 
a rozšiřovat.
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