
AD\809696LV.doc PE439.100v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2009/2228(INI)

22.3.2010

ATZINUMS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par informācijas un sakaru tehnoloģiju intensīvāku izmantošanu, lai sekmētu 
pāreju uz energoefektīvu ekonomiku, kas rada zemas oglekļa emisijas
(2009/2228(INI))

Atzinumu sagatavoja: Daciana Octavia Sârbu



PE439.100v02-00 2/6 AD\809696LV.doc

LV

PA_NonLeg



AD\809696LV.doc 3/6 PE439.100v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā informācijas un sakaru tehnoloģijas (IST) var dot būtisku ieguldījumu ES 
ekonomikas energoefektivitātē, jo īpaši ēku energoefektivitātes un transporta jomās, 
bet arī sabiedrībā kopumā, uzlabojot enerģijas ražošanu un sadali, lai sasniegtu 20 % 
energoietaupījuma mērķi līdz 2020. gadam;

B. tā kā ar IST starpniecību sasniegtais energoietaupījums palielināsies, vairāk iesaistot 
lietotājus, IST kļūstot pieejamākām un uzlabojoties šīs nozares energoefektivitātei,

C. tā kā IST ir neaizvietojamas ilgtspējīgā ekonomikā, kuras pamatā ir atjaunojamās 
enerģijas ražošana,

D. tā kā IST var izmantot, lai informētu lietotājus par elektroenerģijas patēriņu reālā 
laikā, tādējādi veicinot energoefektivitāti uzlabojošus paradumus;

1. atzinīgi vērtē Komisijas centienus enerģijas ražošanā, sadalē un izmantošanā veicināt 
viedo uzskaiti un viedos tīklus; uzsver, ka ar šiem centieniem jānodrošina tīklu 
operatoru, piegādātāju un patērētāju savstarpēja saziņa, tādējādi veicinot viedās 
uzskaites sistēmas optimālu izmantošanu; aicina ieviest pasākumus, lai attiecībā uz 
viedo uzskaiti nodrošinātu privātas informācijas aizsardzību;

2. uzsver, ka energoefektivitāte ir veids, kā samazināt energopatēriņu, palielināt 
energoapgādes drošību un mazināt kaitējumu videi, jo īpaši attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisiju;

3.  uzsver IST nozīmi, mazinot vajadzību ceļot, piemēram, ar telekonferencēm, un 
saistībā ar e-pakalpojumu izstrādāšanu, piemēram, e-pārvalde un e-veselība, kā arī 
nodrošinot intelektiskus, videi draudzīgus transporta risinājumus, kas var sekmēt 
oglekļa emisiju, piesārņojuma un trokšņa līmeņa mazināšanos un optimizēt brauciena 
ilgumu; tomēr uzsver, ka ar IST vien nepietiks, lai panāktu transporta nozares emisijas 
nepieciešamo samazinājumu;

4. tomēr atzīmē, ka sabiedrībās, kurās daudz izmanto IST, ir arī augsta mobilitāte un 
atzīmē, ka ceļošanas nepieciešamības samazināšana dažu iemeslu dēļ vēl nenozīmē, ka 
tiks samazināts kopējais braucienu skaits; uzskata, ka IST risinājumiem jāiet roku rokā 
ar izpratnes veicināšanu, izglītību un skaidru ceļošanas mazināšanas politiku; turklāt 
uzskata, ka šajā sakarā noderīgi būtu uzņēmumu un organizāciju braucienu 
samazināšanas mērķi;

5.  pauž nožēlo par to, ka nepietiekami tiek izmantots energoefektivitātes un 
energotaupības potenciāls, siltumnīcefekta gāzu emisijas mazināšanā; aicina Komisiju 
pilnībā ņemt vērā IST piedāvātās iespējas energotaupības jomā, īstenojot Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu 
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ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem1; 

6. uzsver, cik nozīmīga ir IST ietekme uz energoefektivitāti, kas tika uzsvērta arī 
2007. gadā, piešķirot šim IST aspektam īpašu prioritāti Septītajā Pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības pamatprogrammā2;

7. uzsver IST jau sniegto ieguldījumu ēku energoefektivitātes jomā, piedāvājot tādus 
risinājumus kā, piemēram, enerģijas pārvaldības sistēmas, gaismas diožu apgaismes 
sistēmas un viedās apgaismes sistēmas;

8. aicina dalībvalstis īstenot viedo tīklu tehnoloģijas, jo īpaši, lai iespējami drīz 
palielinātu atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu elektroenerģijas tīklos;

9.  atzīst IST iespējas veicināt energoefektivitāti tādos ražošanas procesos, kuriem ir lielas 
oglekļa emisijas, piemēram, celtniecības materiālu ražošana un citi ražošanas procesi;

10.  atbalsta standartizētu energoefektivitātes un IST nozares oglekļa emisiju mērīšanas 
metožu iedibināšanu, kas dotu iespēju pārbaudāmi samazināt energointensitāti un 
oglekļa emisijas visā IST iekārtu un sastāvdaļu dzīves ciklā, tādējādi darot iespējamu 
patiesi videi draudzīgu IST risinājumu konkurenci, kas sekmē jauninājumus;

11.  uzsver, ka jāuzrauga IST attīstības ietekme uz ilgtspējīgas attīstības aspektiem, īpaši 
attiecībā uz vides un sociālajiem jautājumiem, tostarp vides un veselības 
apdraudējumu, kas saistīts ar novecojušu iekārtu izmantošanu un sociālo nevienlīdzību 
digitālo iespēju nepieejamības dēļ;

12. aicina Komisiju un privāto sektoru IST jomai nodrošināt ieguldījumus pētniecībā un 
attīstībā, gan pašu IST energoefektivitātes uzlabošanai, gan arī IST lomas veicināšanai 
elektroenerģijas infrastruktūrā nākotnē, lai varētu nodrošināt divu plūsmu enerģijas 
padevi un saskaņot elektroenerģijas ražošanu ar patēriņu, gan arī zemu oglekļa emisiju 
IST produktu un pakalpojumu izstrādei, tādējādi nodrošinot, ka ES saglabā savu 
vadošo lomu videi draudzīgu darba vietu radīšanā;

13.  aicina Komisiju sadarbībā ar Reģionu komiteju un dalībvalstīm strādāt pie vietējo un 
reģionālo varas iestāžu labākās prakses apmaiņas tīkla attiecībā uz energoefektivitātes 
uzlabošanu, izmantojot IST;

14. aicina dalībvalstis un Komisiju atbalstīt lietotāju izglītošanu un informētības 
vairošanu, lai IST energotaupības potenciālu būtu iespējams īstenot pilnā mērā;

15. aicina Komisiju veicināt sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošanu, lai atbalstītu 
interaktīvu zināšanu apmaiņu, atvieglotu piekļuvi informācijai par energotaupības 
pasākumiem, kā arī mobilizētu iedzīvotājus videi draudzīgai rīcībai;

16. aicina dalībvalstis, izveidojot atbilstīgu infrastruktūru, veicināt platjoslas interneta 
pieejamību visiem ES iedzīvotājiem, lai nodrošinātu līdztiesīgu piekļuvi tiešsaistes 

                                               
1 OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.
2 OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.
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pakalpojumiem, kuri varētu samazināt nepieciešamību ceļot;

17. aicina dalībvalstis turpināt īstenot IST risinājumus, lai samazinātu satiksmes 
sastrēgumus un ar tiem saistīto kaitīgo ietekmi uz sabiedrības veselību, piemēram, 
piesārņojumu un troksni;

18. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt datu attālinātu apstrādi, ņemot vērā šīs 
tehnoloģijas lielo potenciālu energoefektivitātes jomā un regulārā IST atjaunināšanā 
radušos atkritumu apjoma mazināšanā;

19. aicina dalībvalstis popularizēt un veicināt viedās uzskaites izmantošanu komerciālās 
ēkās un mājokļos;

20. aicina Komisiju un dalībvalstis ar publiskā iepirkuma līgumiem veicināt tādus 
energoefektīvus IST risinājumus, kas ir uzlabojami un paplašināmi.
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