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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute
ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võib täiustatud 
energiatootmise ja -jaotuse kaudu ELi majanduse energiatõhususele oluliselt kaasa 
aidata, eelkõige ehitiste ja transpordisektori puhul, aga ka ühiskonnas üldiselt, pidades 
silmas eesmärki suurendada energiasäästu 20% võrra aastaks 2020;

B. arvestades, et IKT abil saavutatud energiasääst suureneb, kui parandada kasutajate 
kaasatust ja juurdepääsu ning täiustada IKT sektori enda energiatõhusust;

C. arvestades, et IKT on taastuva energia tootmisel põhineva jätkusuutliku majanduse 
jaoks hädavajalik;

D. arvestades, et IKT abil saab kasutajaid nende elektritarbimisest reaalajas teavitada, mis 
võimaldab energiatõhusamat käitumist,

1. tunneb heameelt komisjoni jõupingutuste üle edendada energiatootmises, -jaotuses ja -
kasutuses arukate arvestite ning arukate elektrivõrkude kasutamist; rõhutab, et see 
peaks võimaldama kahesuunalist teabevahetust võrguoperaatorite, tarnijate ja tarbijate 
vahel, mis hõlbustab arukate arvestite optimaalset kasutamist; nõuab meetmete 
kehtestamist, et tagada isikuandmete kaitse seoses arukate arvestite kasutamisega;

2. rõhutab, et energiatõhususe abil on võimalik vähendada energiatarbimist, suurendada 
energiajulgeolekut ning aidata minimeerida keskkonnakahjustusi, eelkõige 
kasvuhoonegaaside heidet;

3.  rõhutab IKT rolli reisimise vajaduse vähendamisel, näiteks telekonverentsiteenuse 
abil, seoses sellega, et arendatakse e-teenuseid nagu e-valitsus ja e-tervis, aga ka 
intelligentsete, keskkonnasõbralike transpordilahenduste pakkumisel, mis võivad 
vähendada süsinikdioksiidiheidet, saastet ja müra ning reisimisele kuluvat aega;
rõhutab siiski, et transpordiga seotud heite vajalikul määral vähendamiseks ei piisa 
ainult IKTst;

4. märgib siiski, et ühiskonnad, milles IKTd kasutatakse palju, on ka mobiilsemad, ning 
et teatud puhkudel ei vähenda reisimise vajaduse vähendamine tingimata reiside 
koguarvu; on seisukohal, et IKT lahendustega peab kaasnema teadlikkus, harimine 
ning kindameelne reisimise vähendamisele suunatud poliitika; on samuti seisukohal, et 
seoses sellega oleks kasulik seada ettevõtjatele ja organisatsioonidele 
vähendamiseesmärgid;

5.  peab kahetsusväärseks energiatõhususe ja energiasäästu potentsiaali rakendamise 
edusammude aeglust kasvuhoonegaaside heite vähendamisel; kutsub komisjoni üles 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku 
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kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks1, rakendamisel 
võtma täielikult arvesse IKT energiasäästupotentsiaali;

6. rõhutab IKT mõju olulisust energiatõhususele, mida kajastab ka asjaolu, et 2007. 
aastal seati see küsimus teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse seitsmendas 
raamprogrammis2 IKT prioriteediks;

7.  rõhutab panust, mille IKT on juba andnud ehitiste energiatõhususse selliste lahenduste 
kaudu nagu energiamajanduse juhtimissüsteemid, pooljuhtvalgustid ja intelligentsed 
valgustussüsteemid;

8. kutsub liikmesriike üles rakendama arukate elektrivõrkude tehnoloogiat, eelkõige 
eesmärgiga maksimeerida taastuvate energiaallikate kasutust elektrivõrkude puhul 
niipea kui võimalik;

9.  tunnistab IKT potentsiaali aidata muuta energiatõhusamaks palju 
süsinikdioksiidiheidet tekitavad tootmisprotsessid, nagu ehitusmaterjalide tootmine ja 
muud tootmisprotsessid;

10.  toetab standardiseeritud metoodika väljatöötamist IKT sektori energiatõhususe ning 
süsinikdioksiidiheite mõõtmiseks, et võimaldada kontrollitavat energiamahukuse ja 
süsinikdioksiidiheite vähendamist IKT seadmete ning komponentide kogu kasutusaja 
vältel, mis annab võimaluse innovatsiooni soodustava konkurentsi tekkimiseks 
tõeliselt keskkonnasõbralike IKT lahenduste vahel;

11.  rõhutab vajadust jälgida IKT arengu mõju säästva arengu aspektidele, pöörates erilist 
tähelepanu keskkonna- ja sotsiaalküsimustele, sealhulgas ohule, mida põhjustab 
keskkonnale ja tervisele vanade seadmete kasutamine, ning sotsiaalsele ebavõrdsusele, 
mis tuleneb digitaalsest tõrjutusest;

12. kutsub komisjoni ja erasektorit üles tagama teadus- ja arendustegevuse investeeringud 
IKTsse nii tehnoloogia enda energiatõhususe parandamiseks, tema rolli arendamiseks 
tuleviku elektriinfrastruktuuris, et võimaldada kahevoolist elektrivoolu ning elektri 
tootmise ja tarbimise vastavusse viimist, kui ka vähem süsinikdioksiidiheidet 
tekitavate IKT toodete ja teenuste arendamiseks, et seeläbi omakorda tagada ELi 
juhtiva positsiooni hoidmine nn roheliste töökohtade loomisel;

13.  kutsub komisjoni üles koostöös Regioonide Komitee ja liikmesriikidega töötama selle 
nimel, et luua veebivõrgustik parimate tavade vahetamiseks piirkondlike ja kohalike 
asutuste vahel energiatõhususe parandamise valdkonnas IKT kasutamise abil;

14. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles toetama kasutajate koolitamist ning nende 
teadlikkuse tõstmist, et IKT energiasäästu potentsiaali täielikult ära kasutada;

15. kutsub komisjoni üles edendama uue sotsiaalse meediumi kasutamist, et hõlbustada 
interaktiivset teadmiste vahetamist, lihtsustada juurdepääsu teabele 

                                               
1 ELT L285, 31.10.2009, lk 10.
2 ELT L412, 30.12.2006, lk 1.
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energiasäästumeetmete potentsiaali kohta ning et tõsta kodanike aktiivsust 
keskkonnasõbralike meetmete võtmisel;

16. kutsub liikmesriike üles läbi vajaliku infrastruktuuri arendamise hõlbustama lairiba 
internetiühenduse kättesaadavust kõigile ELi kodanikele, et tagada võrdne juurdepääs 
internetipõhistele teenustele, mis võib vähendada reisimise vajadust;

17. kutsub liikmesriike üles veelgi tõhusamalt rakendama IKT lahendusi, et vähendada 
liiklusummikuid ning nendega seotud rahva tervist kahjustavaid mõjusid, nagu saaste 
ja müra;

18. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama tegevuskohavälise töötluse arendamist, 
arvestades selle tehnoloogia tohutut potentsiaali aidata kaasa energiatõhususele ning 
vähendada IKT korrapärase ajakohastamisega tavaliselt kaasnevaid jäätmeid;

19. kutsub liikmesriike üles edendama ja hõlbustama arukate arvestite kasutamist nii äri-
kui eluruumide puhul;

20. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama riigihankelepingute kaudu 
energiatõhusaid ning täiendatavaid ja laiendatavaid IKT lahendusi.



PE439.100v02-00 6/6 AD\809696ET.doc

ET

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev 16.3.2010

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

51
1
0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, 
Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, 
Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite 
Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie 
Girling, Nick Griffin, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan 
Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, 
Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia 
Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Pavel Poc, Vittorio Prodi, 
Frédérique Ries, Anna Rosbach, Daciana Octavia Sârbu, Richard 
Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Åsa 
Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Christofer Fjellner, Matthias Groote, Judith A. Merkies, Michail 
Tremopoulos, Anna Záborská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 
art 187 lg 2)

Dieter-Lebrecht Koch, Markus Pieper


