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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ICT μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της οικονομίας της ΕΕ, ιδίως στα κτίρια και τον 
τομέα των μεταφορών, αλλά και την κοινωνία με μεγάλες βελτιώσεις σε σχέση με την 
παραγωγή και τη διανομή της ενέργειας, στην πορεία προς την επίτευξη του στόχου 
εξοικονόμησης ενέργειας της τάξης του 20% έως το 2020,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξοικονόμηση ενέργειας που επετεύχθη με τις ICT θα 
αυξηθεί με την καλύτερη χρήση εκ μέρους του καταναλωτή και τη βελτίωση της 
πρόσβασής του σε αυτές, καθώς και με τις βελτιώσεις σε σχέση με την ενεργειακή 
απόδοση στον ίδιο τον τομέα των ICT,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ICT είναι απαραίτητες για μια βιώσιμη οικονομία 
βασιζόμενη στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ICT μπορούν να εφαρμοσθούν εις τρόπον ώστε να 
ενημερώνονται οι χρήστες σε πραγματικό χρόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που 
καταναλώνουν, βελτιώνοντας έτσι την καταναλωτική τους συμπεριφορά,  

1. χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την προώθηση της ευφυούς μέτρησης 
και των ευφυών δικτύων στην παραγωγή, διανομή και χρήση της ενέργειας· τονίζει 
ότι τούτο θα επιτρέψει μια αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ διαχειριστών δικτύων, 
προμηθευτών και χρηστών διευκολύνοντας έτσι τη βέλτιστη χρήση της ευφυούς 
μέτρησης· ζητεί τη λήψη μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται ο ιδιωτικός 
χαρακτήρας των προσωπικών πληροφοριών σε σχέση με την ευφυή μέτρηση·

2. τονίζει ότι η ενεργειακή απόδοση αποτελεί τρόπο μείωσης της κατανάλωσης 
ενέργειας αυξάνοντας την ενεργειακή ασφάλεια και συμβάλλοντας στην αποφυγή 
πρόκλησης βλαβών στο περιβάλλον, ιδίως σε σχέση με τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου·

3. τονίζει το ρόλο των ICT στη μείωση των αναγκών μετακίνησης , επί παραδείγματι με 
τηλεδιασκέψεις και σε σχέση με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους τομείς 
της διακυβέρνησης και της υγείας, καθώς και στην παροχή ευφυών και φιλικών στο 
περιβάλλον λύσεων ως προς τις μεταφορές που είναι δυνατόν να έχουν ως 
αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών αερίων του άνθρακα, λιγότερη ρύπανση και 
θόρυβο και τη μείωση του χρόνου ταξιδιού• τονίζει ωστόσο ότι οι ICT από μόνες τους 
δεν θα είναι αρκετές για την επίτευξη της αναγκαίας μείωσης των εκπομπών από τις 
μεταφορές·

4. επισημαίνει ωστόσο ότι οι κοινωνίες που προβαίνουν σε ευρεία χρήση των ICT έχουν 
επίσης υψηλή κινητικότητα και ότι με τη μείωση των αναγκών μετακίνησης για 
κάποιες δραστηριότητες, δεν θα μειωθεί κατ' ανάγκη ο συνολικός αριθμός των 
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μετακινήσεων· θεωρεί ότι οι λύσεις ICT  πρέπει να συνοδεύονται από γνώση,  
εκπαίδευση καθώς και από μια αποφασιστική πολιτική για τη μείωση των 
μετακινήσεων· θεωρεί επιπλέον ότι στο πλαίσιο αυτό θα εξυπηρετούσαν στόχοι 
μείωσης εκ μέρους των εταιρειών και των οργανισμών·

5. εκφράζει τη λύπη του για τη βραδεία πρόοδο σε σχέση με την προώθηση των 
δυνατοτήτων που παρέχουν η ενεργειακή απόδοση και οι εξοικονομήσεις ενέργειας 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει 
πλήρως υπόψη τις δυνατότητες εξοικονόμησης που παρέχουν οι ICT στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού 
σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα1·

6. τονίζει τη σημασία που έχουν οι ICT στην ενεργειακή απόδοση, κάτι που είχε επίσης 
τονιστεί με την απόδοση ιδιαίτερης προτεραιότητας στο θέμα αυτό το 2007 στο 
Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη2·

7. τονίζει τη μέχρι σήμερα συμβολή των ICT στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με 
λύσεις όπως τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης, ο φωτισμός στερεάς κατάστασης 
και τα ευφυή συστήματα φωτισμού·

8. καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια τεχνολογία ευφυούς δικτύου, ιδίως με 
προοπτική να μεγιστοποιηθεί η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα δίκτυα 
παροχής ηλεκτρισμού το συντομότερο δυνατόν·

9. αναγνωρίζει τις δυνατότητες των ICT προκειμένου να συμβάλλουν στην αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο των παραγωγικών διαδικασιών με υψηλή 
ανάλωση άνθρακα, όπως η παραγωγή και η κατασκευή υλικών και άλλες 
κατασκευαστικές διαδικασίες·

10. υποστηρίζει τη θέσπιση τυποποιημένης μεθοδολογίας για τη μέτρηση της ενεργειακής 
απόδοσης και των εκπομπών άνθρακα του τομέα των ICT εις τρόπον ώστε να 
επιτευχθεί μια επαληθεύσιμη μείωση της ενεργειακής έντασης και των εκπομπών 
άνθρακα καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού και των μερών των  ICT που θα 
διαπνέεται από την καινοτομία μεταξύ πραγματικά φιλικών προς το περιβάλλον 
λύσεων δια των ICT·

11. τονίζει την ανάγκη ελέγχου της επίδρασης που θα έχει η ανάπτυξη των ICT σε πτυχές 
της βιώσιμης ανάπτυξης, με ιδιαίτερη αναφορά στο περιβάλλον και τα κοινωνικά 
θέματα, περιλαμβανομένης της απειλής προς το περιβάλλον και την υγεία που 
συνδέεται με τη χρήση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και των κοινωνικών ανισοτήτων 
που απορρέουν από τον αποκλεισμό από το ψηφιακό περιβάλλον·

12. καλεί την Επιτροπή και τον ιδιωτικό τομέα να διασφαλίσει τη στήριξη των 
επενδύσεων σε Ε&Α στον τομέα των ICT προκειμένου ιδιαίτερα να βελτιωθεί η 

                                               
1 ΕΕ L 285, 31.10.2009, σελ. 10.
2 ΕΕ L 412, 30.12.2006, σελ. 1.
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ενεργειακή απόδοση των ιδίων των ICT και να αναπτυχθεί ο ρόλος τους στη 
μελλοντική υποδομή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εις τρόπον ώστε να 
επιτευχθούν αμφίδρομες ροές ηλεκτρισμού και να ευθυγραμμιστούν η παραγωγή και 
η κατανάλωση ηλεκτρισμού και η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ICT με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα εξασφαλίζοντας έτσι ότι η ΕΕ θα εξακολουθήσει να 
διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη "πράσινων" θέσεων εργασίας·

13. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιφερειών και τα κράτη μέλη 
να εργαστεί για την καθιέρωση ενός δικτύου στον κυβερνοχώρο για την ανταλλαγή 
βελτίστων πρακτικών μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών αρχών σε σχέση με τη 
βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων με τη χρήση των ICT· 

14. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να στηρίξουν την εκπαίδευση και την 
αυξημένη συνειδητοποίηση των χρηστών προκειμένου να γίνει πλήρης εκμετάλλευση 
των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρουν οι ICT·

15. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη χρήση νέων κοινωνικών μέσων ενημέρωσης 
προκειμένου να διευκολυνθεί η αμφίδρομη ανταλλαγή γνώσεων, η πρόσβαση στις 
πληροφορίες για τις δυνατότητες των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και να 
κινητοποιηθούν οι πολίτες για ανάληψη δράσεων φιλικών προς το περιβάλλον·

16. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν, με την ανάπτυξη της δέουσας υποδομής, τη 
διαθεσιμότητα ευρυζωνικού διαδικτύου για όλους τους πολίτες της ΕΕ προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες διαδικτύου εις τρόπον ώστε να 
μειωθούν οι ανάγκες μετακίνησης·

17. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν την εφαρμογή λύσεων ICT προκειμένου να 
μειωθούν οι κυκλοφοριακές συμφορήσεις και οι συνακόλουθες αρνητικές συνέπειες 
στη δημόσια υγεία όπως η ρύπανση και ο θόρυβος· 

18. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της 
κατεργασίας εκτός χώρου δεδομένων των μεγάλων δυνατοτήτων της τεχνολογίας 
αυτής σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση και τη μείωση των αποβλήτων που 
συνήθως συμβαδίζουν με την αναβάθμιση των ICT·

19. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να διευκολύνουν τη χρήση της ευφυούς 
μέτρησης εκ μέρους των χρηστών σε εμπορικούς χώρους και κατοικίες·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν στο πλαίσιο των δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών λύσεις ενεργειακής απόδοσης με τη χρήση των ICT 
δυνάμενων να αναβαθμιστούν και να επεκταθούν.
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