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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että tieto- ja viestintätekniikalla (TVT) voidaan parantaa 
huomattavasti EU:n talouden energiatehokkuutta, erityisesti rakennusten ja liikenteen 
energiatehokkuutta, ja tehostaa myös koko yhteiskunnan energiantuotantoa ja -jakelua 
sekä edistää 20 prosentin energiansäästötavoitteen saavuttamista vuoteen 2020 
mennessä,

B. ottaa huomioon, että TVT:n käytöstä saatavat energiansäästöt kasvavat käyttäjien 
sitoutuneisuuden, käyttösaatavuuden sekä tieto- ja viestintätekniikan oman 
energiatehokkuuden parantumisen myötä,

C. katsoo, että TVT on välttämätön uusiutuvan energian tuotantoon perustuvalle 
kestävälle taloudelle,

D. ottaa huomioon, että tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan käyttää reaaliaikaisten 
tietojen antamiseen käyttäjille heidän sähkökulutuksestaan, ja näin voidaan 
mahdollistaa energiatehokkaampi käyttäytyminen,

1. pitää myönteisenä komission toimia älykkäiden mittaustekniikoiden käytön sekä 
älykkään sähkönjakeluverkon edistämiseksi energiantuotannossa, -jakelussa ja 
-kulutuksessa; korostaa, että tämän olisi mahdollistettava kaksisuuntainen viestintä 
verkonhaltijoiden, energiantoimittajien ja käyttäjien välillä ja helpotettava siten 
älykkäiden mittaustekniikoiden optimaalista käyttöä; pyytää ottamaan käyttöön 
toimia, joilla taataan henkilötietojen yksityisyys älykkäiden mittaustekniikoiden 
käytön yhteydessä;

2. korostaa, että energiatehokkuus on tapa rajoittaa energiankulutusta, että se lisää 
energian huoltovarmuutta ja että se edistää ympäristön pilaantumisen, erityisesti 
kasvihuonekaasupäästöjen, vähentämistä;

3. korostaa TVT:n merkitystä pyrittäessä matkustustarpeen vähentämiseen, esimerkiksi 
telekonferenssien kautta, ja sähköisten palvelujen, esimerkiksi sähköisten hallinto- ja 
terveyspalvelujen, kehittämisessä sekä älykkäiden, ympäristöystävällisten 
liikenneratkaisujen tarjoamisessa, jotka voivat johtaa hiilipäästöjen vähenemiseen, 
saasteiden ja melun vähenemiseen sekä matkustusaikojen lyhenemiseen; korostaa 
kuitenkin, että TVT ei yksinään riitä aikaansaamaan tarvittavia vähennyksiä 
liikennepäästöissä;

4. panee kuitenkin merkille, että yhteiskunnissa, joissa tieto- ja viestintätekniikkaa 
käytetään paljon, myös liikkuvuus on suurta ja että matkustustarpeen väheneminen 
joidenkin toimintojen kohdalla ei välttämättä vähennä tehtyjen matkojen 
kokonaismäärää; katsoo, että TVT-ratkaisuihin on liitettävä tiedostaminen, koulutus ja 
määrätietoinen politiikka matkustamisen vähentämiseksi; katsoo edelleen, että 
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yritysten ja organisaatioiden vähentämistavoitteet olisivat hyödyllisiä tässä 
yhteydessä;

5. pitää valitettavana hidasta edistymistä energiatehokkuuden ja energiansäästöjen 
tarjoamien mahdollisuuksien valjastamisessa edistämään kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä; pyytää komissiota ottamaan TVT:n tarjoamat säästömahdollisuudet 
täysimääräisesti huomioon energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle 
asetettavien vaatimusten puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/125/EY1 täytäntöönpanossa;

6. korostaa TVT:n merkittävää vaikutusta energiatehokkuuteen, jota ilmentää myös se, 
että vuonna 2007 tämä kysymys otettiin erityiseksi prioriteetiksi tutkimuksen ja 
teknologian kehittämisen seitsemännen puiteohjelman2 TVT-osiossa;

7. korostaa TVT:n jo antamaa panosta rakennusten energiatehokkuuteen sellaisten 
ratkaisujen kautta kuin energiankäytön hallintajärjestelmät, solid state 
-valaistustekniikka ja älykkäät valaistusjärjestelmät;

8. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan älykästä sähköverkkoteknologiaa ja pyrkimään 
erityisesti uusiutuvien energialähteiden käytön maksimointiin sähköverkoissa 
mahdollisimman pian;

9. tunnustaa TVT:n mahdollisuudet myötävaikuttaa hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
tuotantoprosessien, esimerkiksi rakennusmateriaalien tuotannon ja muiden 
valmistusprosessien, energiatehokkuuden lisäämiseen;

10. kannattaa TVT-alan energiatehokkuuden ja hiilipäästöjen mittaamiseen tarkoitetun, 
yhdenmukaistetun menetelmän luomista, jotta mahdollistetaan todennettavissa oleva 
energiaintensiteetin ja hiilipäästöjen väheneminen TVT-välineistön ja -komponenttien 
koko elinkaaren ajan, mikä mahdollistaa innovaatioita luovan kilpailun todella 
ympäristöystävällisten TVT-ratkaisujen välillä;

11. korostaa tarvetta valvoa TVT:n kehityksen vaikutusta kestävän kehityksen 
näkökohtiin, erityisesti ympäristöä koskevissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä, 
näiden joukossa ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat uhat, jotka liittyvät loppuun 
kuluneiden laitteiden käyttöön, ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus, joka on seurausta 
digitaalisesta syrjäytymisestä;

12. pyytää komissiota ja yksityistä sektoria varmistamaan investoinnit TVT:n 
tutkimukseen ja kehitykseen TVT:n oman energiatehokkuuden parantamiseksi, TVT:n 
roolin kehittämiseksi tulevaisuuden sähköinfrastruktuurissa, jotta voidaan 
mahdollistaa kaksisuuntaiset sähkövirrat ja sähköntuotannon ja -kulutuksen 
mukauttaminen toisiinsa, ja vähähiilisten TVT-tuotteiden ja -palvelujen kehittämiseksi 
ja siten sen varmistamiseksi, että EU säilyttää johtoaseman vihreiden työpaikkojen 
luomisessa;

                                               
1 EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10.
2 EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.
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13. pyytää komissiota työskentelemään yhteistyössä alueiden komitean ja jäsenvaltioiden 
kanssa internetverkoston perustamiseksi alue- ja paikallisviranomaisten välistä 
energiatehokkuuden parantamista TVT:n käytön avulla koskevien parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa varten;

14. pyytää jäsenvaltioita ja komissiota tukemaan käyttäjien koulutusta ja valistamista 
TVT:n täyden energiansäästöpotentiaalin hyödyntämiseksi;

15. pyytää komissiota edistämään uusien sosiaalisten viestimien käyttöä, jotta voidaan 
helpottaa vuorovaikutteisen tiedon jakamista ja parantaa energiansäästötoimien 
tarjoamia mahdollisuuksia koskevien tietojen saatavuutta sekä saada kansalaiset 
toimimaan ympäristöystävällisesti;

16. pyytää jäsenvaltioita edistämään asianmukaisen infrastruktuurin kehittämisen kautta 
laajakaistainternetin tuomista kaikkien EU-kansalaisten saataville, jotta varmistetaan 
verkkopalvelujen yhtäläinen saatavuus, millä voidaan vähentää matkustustarvetta;

17. pyytää jäsenvaltioita panemaan tehokkaammin täytäntöön liikenneruuhkien ja niihin 
liittyvien kielteisten kansanterveydellisten vaikutusten, kuten saasteiden ja melun, 
vähentämistä koskevia TVT-ratkaisuja;

18. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan ulkoisen käsittelyn kehittämistä ottaen 
huomioon kyseisen tekniikan suuret mahdollisuudet parantaa energiatehokkuutta ja 
vähentää jätettä, jota yleensä syntyy TVT:n säännöllisen uudistamisen yhteydessä;

19. pyytää jäsenvaltioita edistämään ja helpottamaan liike- ja asuinrakennusten käyttäjille 
tarkoitettujen älykkäiden mittaustekniikoiden käyttöä;

20. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita edistämään julkisin hankintasopimuksin 
energiatehokkaita, päivitettävissä ja laajennettavissa olevia TVT-ratkaisuja.
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