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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

A. kadangi informacinės ir ryšių technologijos (IRT) gali žymiai prisidėti gerinant ES 
ekonominį efektyvumą, ypač pastatų ir transporto, taip pat visuomenės sunaudojamos 
energijos efektyvumą, gerindamos energijos gamybą ir paskirstymą, norint iki 2020 m. 
20 proc.  sutaupyti energijos,

B. kadangi tokių technologijų pagalba sutaupytos energijos kiekį galima būtų padidinti 
jei vartotojai aktyviau dalyvautų bei pačiame informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
sektoriuje didinant energijos suvartojimo efektyvumą,

C. kadangi IRT sektorius būtinas siekiant tvarios ekonomikos, kuri būtų paremta 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamyba,

D. kadangi IRT gali būti taikomas siekiant tikruoju laiku informuoti vartotojus apie 
elektros sąnaudas, taigi sudaryti galimybes efektyviai vartoti energiją,

1. pritaria Komisijos pastangoms skatinti naudoti šiuolaikiškus skaitiklius ir 
pažangiuosius energijos tinklus energiją gaminant, paskirstant ir vartojant; pabrėžia, 
kad tai turėtų sudaryti galimybę abipusiai teikti tinklo operatorių, energijos tiekėjų ir 
vartotojų informaciją, taigi sudaryti galimybę tinkamai naudoti šiuolaikiškus 
skaitiklius; ragina įdiegti priemones, kurios užtikrintų su šiuolaikiniais skaitikliais 
susijusios asmeninės informacijos apsaugą;

2. pabrėžia, kad energijos vartojimo efektyvumas – būdas sumažinti energijos sąnaudas 
didinant energijos saugumą ir padedant sumažinti žalą aplinkai, ypač išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

3.  pabrėžia IRT vaidmenį mažinant kelionių poreikį, pavyzdžiui, naudojant konferencinį 
ryšį, ir dėl  e. paslaugų, pavyzdžiui, e. valdžios ir e. sveikatos, o taip pat pateikiant 
sumanius, aplinkai nekenkiančius transporto sprendimus, kuriais būtų sumažintas 
išskiriamo anglies dioksido kiekis, sukeliama mažiau triukšmo bei mažiau teršiama, o 
kelionės laikas sutrumpėtų; tačiau pabrėžia, kad vien IRT neužtenka siekiant 
pakankamai sumažinti transporto išmetamų dujų kiekį;

4. Tačiau pažymi, kad visuomenėse, kuriose labai naudojamos IRT, taip pat aukštas 
mobilumo lygis ir sumažinus kelionių poreikį tam tikrai veiklai ne būtinai sumažės 
bendras kelionių skaičius; mano, kad reikia ne tik IRT sprendimų, bet ir 
sąmoningumo, švietimo ir politikos krypčių, kuriose būtų siekiama sumažinti kelionių 
skaičių; taip pat mano, kad šiuo aspektu įmonėms ir organizacijoms reikėtų nustatyti 
tikslus;

5.  apgailestauja dėl lėtos pažangos išnaudojant visas energijos vartojimo efektyvumo 
galimybes ir mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį; ragina 
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Komisiją įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, 
nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams 
nustatymo sistemą, visiškai atsižvelgti į IRT suteikiamas energijos vartojimo 
efektyvumo galimybes1; 

6. pabrėžia, kad IRT poveikis energijos vartojimo efektyvumui labai svarbus, tai jau 
buvo pabrėžta šį klausimą svarstant 2007 m. ir Septintojoje bendrojoje mokslinių 
tyrimų ir technologijų plėtros programoje ir IRT teikiant išskirtinę pirmenybę2;

7.  pabrėžia IRT įnašą efektyviam pastatų energijos vartojimui, kurį jos padarė 
pasiūlydamos įvairius sprendimus, pavyzdžiui, energijos valdymo sistemas, kietakūnį 
apšvietimą ir pažangiąsias apšvietimo sistemas;

8. ragina valstybes nares įgyvendinti pažangiųjų tinklų technologijas, ypač atsižvelgiant į 
siekį kuo greičiau ir kuo labiau naudoti atsinaujinančius energijos išteklius elektros 
tinkluose;

9.  pripažįsta, kad IRT turi dideles galimybes pagerinti daug anglies suvartojančių 
gamybos procesų, pavyzdžiui, statybos medžiagų gamybos ir kitų gamybos procesų, 
energijos vartojimo efektyvumą;

10.  pritaria, kad būtina patvirtinti IRT sektoriaus energijos suvartojimo ir išskiriamo 
anglies dioksido kiekio efektyvumo matavimo metodikos standartus siekiant sudaryti 
galimybę patikrinamai sumažinti viso IRT įrangos ir komponentų gyvavimo ciklo 
energijos suvartojimą ir išskiriamo anglies dioksido kiekį, tai padėtų analizuoti 
energijos taupymą bei paskatintu konkurenciją bei inovacijas iš tiesų aplinkai 
nekenkiančių IRT sprendimų tarpe;

11.  pabrėžia, kad reikia stebėti IRT vystymo poveikį tvaraus vystymo aspektams, ypač 
atkreipiant dėmesį į aplinkos ir socialinius klausimus, įskaitant grėsmes aplinkai ir 
sveikatai, susijusias su senos įrangos naudojimu, ir socialinę nelygybę, susijusią su 
skaitmenine atskirtimi;

12. ragina Komisija ir privatų sektorių užtikrinti mokslinių tyrimų ir plėtros investicijas į 
IRT sektorių, ir siekiant pagerinti pačių IRT energijos vartojimo efektyvumą, išplėtoti 
jų vaidmenį ateities elektros infrastruktūrose siekiant sudaryti galimybę įdiegti dviejų 
krypčių elektros srovę ir suderinti elektros gamybą ir vartojimą, siekiant sukurti  taip 
pat sukurti mažai anglies dioksido išskiriančius IRT produktus ir paslaugas, taigi 
užtikrinti, kad ES valstybės kurtų ekologiškas darbo vietas; 

13.  ragina Komisiją bendradarbiauti su Regionų komitetu ir valstybėmis narėmis ir siekti 
įsteigti interneto tinklą, skirtą regionų ir vietos valdžios institucijoms keistis 
pažangiąja patirtimi, kaip naudojantis IRT galima padidinti energijos vartojimo 
efektyvumą;

14. ragina valstybes nares ir Komisiją remti vartotojų švietimą ir informuotumo didinimą, 

                                               
1 OL L 285, 2009 10 31, p. 10.
2 OL L 412, 2006 12 30, p. 1.
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siekiant visiškai realizuoti IRT energijos taupymo potencialą;

15. ragina Komisiją skatinti naudotis nauja socialine žiniasklaida ir sudaryti galimybę 
sąveikiai keistis informacija, palengvinti galimybę gauti informaciją apie galimas 
energijos taupymo priemones ir skatinti piliečius elgtis ekologiškai;

16. ragina valstybes nares vystyti reikalingas infrastruktūras ir sudaryti visiems ES 
piliečiams galimybę prisijungti prie plačiajuosčio interneto siekiant užtikrinti vienodą 
prieigą prie elektroninių paslaugų, dėl kurios gali sumažėti būtinybė keliauti;

17. ragina valstybes nares toliau įgyvendinti IRT sprendimus, mažinti transporto spūstis ir 
su jomis susijusį neigiamą poveikį visuomenės sveikatai, pavyzdžiui, taršą ir triukšmą;

18. ragina Komisiją ir valstybes nares remti išorinį perdirbimą, atsižvelgiant į milžinišką 
šios technologijos potencialą prisidėti prie energijos suvartojimo efektyvumo ir 
sumažinti atliekų kiekį, nes pastarosios dažnai yra susijusios su nuolatiniu IRT 
atnaujinimu;

19. ragina valstybes nares propaguoti ir skatinti vartotojus šiuolaikiškus skaitiklius 
naudoti komercinėse ir gyvenamosiose patalpose;

20. ragina Komisiją ir valstybes nares viešųjų pirkimų sutarčių pagalba skatinti energiją 
efektyviai vartojančius IRT sprendimus, kurie gali būti pagerinti ir išplėtoti.
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