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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel az információs és kommunikációs technológiák (IKT-k) jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak az EU gazdaságának energiahatékonyságához, nevezetesen az építési 
és a közlekedési ágazatban, valamint a lakosság körében általában az energiatermelés 
és -elosztás hatékonyságának javítása révén, amellyel 2020-ra elérhető a 20%-os 
energiamegtakarításra vonatkozó célkitűzés,

B. mivel a felhasználók fokozottabb elkötelezettségével és hozzáférésével, valamint az 
IKT-ágazat energiahatékonyságának javulásával növekedni fog az IKT-k révén elért 
energiamegtakarítás,

C. mivel az IKT-k nélkülözhetetlenek a megújuló energia előállításán alapuló 
fenntartható gazdaság létrejöttéhez,

D. mivel az IKT alkalmas arra, hogy a felhasználókat tájékoztassa aktuális 
villamosenergia-fogyasztásukról, ezzel is előmozdítva az energiahatékony felhasználói 
magatartást;

1. üdvözli a Bizottság törekvését az intelligens fogyasztásmérésnek és az intelligens 
villamosenergia-hálózatoknak az energiatermelésben, -elosztásban és -használatban 
való ösztönzésére; kiemeli, hogy ez lehetővé tenné a hálózatüzemeltetők, a 
szolgáltatók és a felhasználók közötti kétirányú kommunikációt, megkönnyítve az 
intelligens fogyasztásmérés optimális alkalmazását; kéri olyan intézkedések 
bevezetését, amelyek garantálják az intelligens fogyasztásméréssel összefüggésben 
használt személyes információk bizalmas kezelését;

2. hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyság az energiafogyasztás csökkentésének, az 
energiabiztonság növelésének és a környezeti károk – különösen az üvegházhatású 
gázok kibocsátása – mérséklésének egy módja;

3.  kiemeli az IKT-k szerepét az utazás szükségességének csökkentésében – például a 
konferenciahívások alkalmazása révén és az e-szolgáltatások, mint például az e-
kormányzás vagy az e-egészségügy fejlesztésével kapcsolatban –, valamint az olyan 
intelligens, környezetbarát közlekedési megoldások kialakításában, amelyek 
csökkentett szénkibocsátást, kevesebb szennyezést és zajt, illetve rövidebb utazási időt 
eredményeznek; ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az IKT önmagában nem elegendő a 
közlekedésből eredő kibocsátások kellő mértékű csökkentéséhez;

4. ugyanakkor megjegyzi, hogy az IKT-t nagymértékben használó társadalmakban a 
mobilitás szintje is magas, és hogy a bizonyos tevékenységek céljából tett utazások 
szükségességének csökkentése nem vonja feltétlenül maga után az utazások összes 
számának csökkenését; úgy véli, hogy az IKT-megoldásokat tudatos magatartásnak, 
oktatásnak és az utazások számának csökkentésére irányuló határozott politikának kell 
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kiegészítenie; úgy véli továbbá, hogy e tekintetben hasznos lenne utazáscsökkentési 
célokat meghatározni a vállalkozások és szervezetek számára;

5.  sajnálja, hogy lassan halad előre az energiahatékonyságban és energiatakarékosságban 
rejlő potenciál kiaknázása az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése 
tekintetében; kéri a Bizottságot, hogy az energiával kapcsolatos termékek 
környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek 
létrehozásáról szóló 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 végrehajtása 
során teljes körűen használja ki az IKT-ban rejlő energiatakarékossági lehetőségeket; 

6. hangsúlyozza az IKT energiahatékonyságra gyakorolt hatásának jelentőségét, amit 
már korábban is kiemeltek azáltal, hogy ezt a témát 2007-ben külön említették a 
hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram IKT-hoz kapcsolódó prioritásai 
között2;

7.  kiemeli, hogy az IKT-k már eddig is nagyban hozzájárultak az épületek 
energiahatékonyságához olyan megoldások révén, mint az energiakezelő rendszerek, a 
szilárdtest világítástechnika és az intelligens világítástechnikai rendszerek;

8. kéri a tagállamokat, hogy építsék ki az intelligens hálózatokat, különösen a megújuló 
energiaforrások elektromos hálózatokban való maximális kihasználtságának mielőbbi 
elérése érdekében;

9.  elismeri, hogy az IKT hozzájárulhat a fokozott szén-dioxid-termeléssel járó gyártási 
technológiák – többek között az építőanyag-előállítás – energiahatékonyságának 
javításához;

10.  támogatja az IKT-ágazat energiahatékonyságának és szén-dioxid-kibocsátásának 
méréséhez szükséges szabványosított módszerek megalkotását az IKT berendezések 
és alkatrészek teljes élettartama alatti energiafogyasztás és szén-dioxid-kibocsátás 
ellenőrizhető csökkentésének lehetővé tétele érdekében, amellyel elérhető a valóban 
környezetbarát IKT-megoldások közötti, innovációt ösztönző verseny kialakulása;

11.  hangsúlyozza, hogy nyomon kell követni az IKT fejlesztésének a fenntartható fejlődés 
egyes aspektusaira gyakorolt hatását, különösen a környezetvédelmi és társadalmi 
kérdésekkel összefüggésben, beleértve az elavult eszközök használatának környezeti 
és egészségügyi veszélyeit, valamint a digitális szakadék által okozott társadalmi 
egyenlőtlenségeket;

12. felhívja a Bizottságot és a magánszektort, hogy biztosítsák a K+F beruházásokat az 
IKT-k terén, mind az IKT-k energiahatékonyságának javítása érdekében, a jövőbeli 
villamosáram-infrastruktúrában játszott szerepük kialakítása céljából, amellyel 
lehetővé válhat a kétirányú elektromos áram, valamint a villamosáram-termelés és -
fogyasztás egymáshoz igazítása, mind az alacsony szén-dioxid-kibocsátású IKT-
termékek és -szolgáltatások fejlesztése érdekében, biztosítva ezzel az EU vezető 
szerepének fenntartását a zöld munkahelyek létesítése terén; 

                                               
1 HL L 285., 2009.10.31., 10. o.
2 HL L 412., 2006.12.30., 1. o.
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13.  kéri a Bizottságot, hogy a Régiók Bizottságával és a tagállamokkal együttműködve 
hozzanak létre internetes hálózatot az energiahatékonyság IKT-k használata révén 
történő javítása terén alkalmazott bevált gyakorlatok regionális és helyi 
önkormányzatok közötti cseréjére;

14. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy támogassák az oktatást és a tudatosság 
növelését a felhasználók számára az IKT-k teljes energiamegtakarítási potenciáljának 
kiaknázása érdekében;

15. kéri a Bizottságot, hogy mozdítsa elő az új közösségi média használatát az interaktív 
tudásmegosztás elősegítése, az energiatakarékossági intézkedésekben rejlő 
lehetőségekkel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés megkönnyítése és a 
polgárok környezetbarát magatartásformák kialakítása tekintetében történő 
mozgósítása érdekében;

16. kéri a tagállamokat, hogy a megfelelő infrastruktúra kiépítésével minden uniós polgár
számára tegyék elérhetővé a szélessávú internetet, az internetes szolgáltatások egyenlő 
hozzáférhetőségének biztosítása érdekében, amely csökkentheti az utazás 
szükségességét;

17. kéri a tagállamokat, hogy folytassák a forgalmi torlódások és az ezekhez kapcsolódó 
káros közegészségügyi hatások – például a szennyezés és a zaj – csökkentését célzó 
IKT-megoldások kialakítását;

18. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a külső feldolgozás 
fejlesztését, tekintettel e technológiának az energiahatékonysághoz való hozzájárulása 
és az általában az IKT-k rendszeres fejlesztésével kapcsolatosan keletkező hulladék 
csökkentése tekintetében megnyilvánuló hatalmas potenciáljára;

19. kéri a tagállamokat, hogy mozdítsák elő és könnyítsék meg az ipari és lakossági 
felhasználók áramfogyasztásának intelligens mérését;

20. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a közbeszerzési szerződéseken keresztül 
ösztönözzék a fejleszthető és bővíthető energiahatékony IKT-megoldásokat.
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