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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at informations- og kommunikationsteknologi (ikt) kan yde et 
betydeligt bidrag til EU-økonomiens energieffektivitet, navnlig inden for bygnings- og 
transportsektoren, men også i samfundet som helhed, gennem forbedret 
energiproduktion og -distribution, på vejen mod målet at spare 20 % energi inden 
2020,

B. der henviser til, at energibesparelser opnået gennem ikt øges med bedre 
brugerengagement og -adgang samt forbedringer inden for energieffektivitet i selve 
ikt-sektoren,

C. der henviser til, at ikt er uundværlig for en bæredygtig økonomi, der er baseret på 
vedvarende energiproduktion,

D. der henviser til, at ikt kan anvendes til at give forbrugerne tidstro oplysninger om 
deres elforbrug og dermed fremme en mere energieffektiv adfærd,

1. glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at fremme intelligent forbrugsmåling 
og intelligente net inden for produktion, distribution og brug af energi; understreger, at 
dette bør muliggøre kommunikation i begge retninger mellem netværksoperatører, 
energiudbydere og forbrugere, således at intelligent måling udnyttes optimalt; 
opfordrer til, at der træffes foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af 
personoplysninger i forbindelse med intelligent måling;

2. understreger, at energieffektivitet er et middel til at nedbringe energiforbruget, øge 
forsyningssikkerheden og bidrage til begrænsningen af miljøskader, navnlig 
drivhusgasemissioner;

3. understreger ikt's rolle i forbindelse med at mindske behovet for at rejse, f.eks. ved at 
gøre brug af telekonferencer, og i forbindelse med udvikling af e-tjenester såsom e-
forvaltning og e-sundhed samt levering af intelligente, miljøvenlige 
transportløsninger, som kan medføre reducerede kulstofemissioner, mindre forurening 
og støj og bedre rejsetid; understreger dog, at anvendelsen af ikt ikke i sig selv er 
tilstrækkelig til at nedbringe transportrelaterede emissioner i det omfang, der er 
nødvendigt;

4. bemærker dog, at samfund, hvor anvendelsen af ikt er udbredt, ligeledes er præget af 
en høj grad af mobilitet, og at en begrænsning af behovet for at rejse i forbindelse med 
visse aktiviteter ikke nødvendigvis vil nedbringe det samlede antal rejser; mener, at 
ikt-løsninger skal suppleres med oplysningsaktiviteter, uddannelse og en målrettet 
politik med henblik på at mindske antallet af rejser; mener endvidere, at 
reduktionsmålsætninger for virksomheder og organisationer er hensigtsmæssige i 
denne sammenhæng;
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5. beklager de ringe fremskridt i udnyttelsen af det potentiale, der ligger i 
energieffektivitet og energibesparelser, med sigte på at nedbringe 
drivhusgasemissionerne; opfordrer Kommissionen til i fuldt omfang at tage hensyn til 
besparelsespotentialet ved ikt i forbindelse med gennemførelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til 
miljøvenligt design af energirelaterede produkter1; 

6. understreger ikt's betydelige indvirkning på energieffektiviteten, hvilket ligeledes blev 
fremhævet ved behandlingen af dette spørgsmål i 2007, da ikt blev udpeget som et 
særligt tema under det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk 
udvikling2;

7. fremhæver de bidrag, som ikt allerede har givet til bygningers energieffektivitet via
løsninger som energiforvaltningssystemer, faststofbelysning og intelligente 
belysningssystemer;

8. opfordrer medlemsstaterne til at indføre teknologi til intelligente energinet, navnlig 
med sigte på hurtigst muligt at maksimere udnyttelsen af vedvarende energikilder i 
elnettene;

9. anerkender ikt's potentielle bidrag til en forbedret energieffektivitet i kulstofintensive 
fremstillingsprocesser såsom fremstilling af byggematerialer og andre 
forarbejdningsprocesser;

10. støtter oprettelsen af en standardiseret metode til at måle ikt-sektorens 
energieffektivitet og kulstofemissioner med henblik på at sikre en målbar reduktion af 
energiintensiteten og kulstofemissionerne gennem hele ikt-udstyrets og -
komponenternes levetid, som vil muliggøre innovationsdrevet konkurrence mellem 
reelt miljøvenlige ikt-løsninger;

11. understreger behovet for at overvåge ikt-udviklingens indvirkning på aspekter af 
bæredygtig udvikling, navnlig med hensyn til miljømæssige og sociale spørgsmål, 
herunder trusler mod miljøet og sundheden, der er forbundet med anvendelsen af 
ældre udstyr, og de sociale forskelle, der følger af digital udstødelse;

12. opfordrer Kommissionen og den private sektor til at sikre F&U-investeringer i ikt for 
at forbedre energieffektiviteten af ikt selv, for at udvikle den rolle, som ikt skal spille i 
fremtidens elektricitetsinfrastruktur med henblik på at muliggøre elektricitetsstrømme 
i begge retninger og tilpasning af elproduktionen til forbruget, og for at udvikle 
kulstoffattige ikt-varer og -tjenesteydelser og dermed sikre, at EU fortsat er førende i 
udviklingen af grønne jobs; 

13. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med Regionsudvalget og medlemsstaterne at 
etablere et webbaseret netværk til udveksling af bedste praksis mellem regionale og 
lokale myndigheder vedrørende forbedring af den energimæssige ydeevne ved 
anvendelse af ikt;

                                               
1 EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.
2 EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.
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14. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at støtte uddannelse af og 
informationskampagner til brugere for at sikre, at alle muligheder for 
energibesparelser i ikt realiseres;

15. opfordrer Kommissionen til at fremme anvendelsen af nye sociale medier for at lette 
interaktiv videndeling, forenkle adgangen til oplysninger om potentialerne ved 
energibesparelsesforanstaltninger og mobilisere borgerne til at iværksætte 
miljøvenlige tiltag;

16. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle den nødvendige infrastruktur for at lette EU-
borgeres adgang til bredbåndsinternet med henblik på at sikre lige adgang til 
onlinetjenester, der kan mindske behovet for at rejse;

17. opfordrer medlemsstaterne til i højere grad at anvende ikt-løsninger til at begrænse 
trængsel i trafikken og de hermed forbundne negative virkninger for folkesundheden 
såsom forurening og støj;

18. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte udvikling af off site-
forarbejdning i lyset af de enorme muligheder, som denne teknologi rummer i forhold 
til at bidrage til energieffektivitet og reducere det affald, som normalt forbindes med 
regelmæssig opgradering af ikt;

19. opfordrer medlemsstaterne til at fremme og lette anvendelsen af intelligent måling hos 
forbrugere i erhvervs- og boligejendomme;

20. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til gennem offentlige indkøbskontrakter 
at fremme energieffektive ikt-løsninger, der kan opdateres og udvides.
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