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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat informatie- en communicatietechnologieën (ICT) een belangrijke 
bijdrage leveren aan de energie-efficiency van de EU, met name bij gebouwen en in de 
vervoersector, maar ook in de samenleving in haar geheel dankzij verbeteringen bij de 
productie en distributie van energie, en aan het realiseren van de doelstellingen om tegen 
2020 een energiebesparing van 20% te bereiken,

B. overwegende dat door middel van ICT bereikte energiebesparingen  zullen toenemen 
wanneer de gebruikers hiertoe beter gemotiveerd worden en een betere toegang krijgen en 
wanneer de energie-efficiency in de ICT-sector zelf verder wordt verbeterd,

C. overwegende dat ICT onmisbaar zijn voor een duurzame economie die gebaseerd is op de 
productie van hernieuwbare energie,

D. overwegende dat ICT kunnen worden toegepast om de gebruikers in real time te 
informeren over hun elektriciteitsgebruik en hen daardoor in staat te stellen tot een meer 
energie-efficiënt gedrag,

1. is ingenomen met de inspanningen van de Commissie om de invoering van intelligentere 
meetapparaten en intelligentere netwerken te bevorderen bij de productie, distributie en 
het gebruik van energie; onderstreept dat dit mogelijkheden biedt voor een communicatie 
in twee richtingen tussen exploitanten van netwerkers, dienstaanbieders en gebruikers, 
waardoor een optimaal gebruik van "intelligente afstemming van meters" wordt 
bevorderd; dringt aan op de invoering van maatregelen om de privacy te garanderen van 
persoonlijke informatie met betrekking tot "intelligente meetapparaten";

2. onderstreept dat energie-efficiëntie een middel is om het energiegebruik te verminderen, 
dat bijdraagt tot de veiligheid van de energievoorziening en tot vermindering van de 
milieuvervuiling, en in het bijzonder die van de emissie van broeikasgassen;

3. onderstreept de rol van de ICT bij het verminderen van de noodzaak tot reizen, bij 
voorbeeld door teleconferenties en de ontwikkeling van diensten als e-governance en e-
health, en het bieden  van intelligente, milieuvriendelijke vervoersoplossingen, die kunnen 
leiden tot vermindering van de CO2-emissies, minder vervuiling en lawaai en kortere 
reistijden; benadrukt evenwel dat ICT alleen niet voldoende zal zijn om de noodzakelijke 
vermindering te bereiken van emissies die met het vervoer samenhangen; onderstreept 
evenwel dat ICT alleen niet voldoende zal zijn om de noodzakelijke vermindering van 
emissies door het verkeer te bereiken;

4. merkt echter op dat samenlevingen met een hoog ICT-gebruik ook een hoge mobiliteit 
kennen en dat vermindering van de noodzaak tot reizen voor bepaalde activiteiten niet 
noodzakelijkerwijze zal leiden tot een vermindering van het totale aantal reizen; is van 
oordeel dat ICT-oplossingen vergezeld moeten gaan van bewustmaking, onderricht en een 
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vastbesloten beleid tot vermindering van het reizen; is verder van mening dat streefcijfers 
voor het verminderen van reizen voor ondernemingen en organisaties in dit verband nuttig 
zouden kunnen zijn;

5. betreurt de langzame vooruitgang bij het realiseren van het potentieel aan energie-
efficiëntie en energiebesparingen met het oog op de vermindering van de emissies van 
broeikasgassen; dringt er bij de Commissie op aan om ten volle rekening te houden met 
het besparingspotentieel van de ICT bij de uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het 
vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten1; 

6. onderstreept het belang van de rol van de ICT op het gebied van energie-efficiëntie, die 
ook weerspiegeld werd door het feit dat deze kwestie in 2007 als bijzonder thema werd 
opgenomen in het kader van de prioriteit die aan de ICT gegeven werd in het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek en technische ontwikkeling2;

7. onderstreept de bijdrage die ICT al geleverd hebben aan de energie-efficiëntie van 
gebouwen door oplossingen zoals energiebeheersystemen, solid-state-verlichting en 
intelligente verlichtingssystemen;

8. verzoekt de lidstaten uitvoering te geven aan de technologie van intelligente netwerken, 
vooral met het oog op een zo spoedig mogelijke maximalisering van het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen in elektriciteitsnetwerken;

9. erkent de potentiële bijdrage die de ICT kunnen leveren aan een grotere energie-efficiëntie 
van productieprocessen met een groot koolstofgebruik, zoals de productie van 
bouwmaterialen en andere industriële processen;

10. ondersteunt de invoering van een gestandaardiseerde methodologie voor het meten van de 
energie-efficiency en de CO2-emissies van de ICT-sector om een verifieerbare 
vermindering van het energiegebruik en de CO2-emissies mogelijk te maken over de 
gehele levensduur van de ICT-apparatuur en haar onderdelen, welke een aanzet geeft tot 
een door innovatie gedreven concurrentie tussen werkelijk milieuvriendelijke ICT-
oplossingen;

11. onderstreept de noodzaak om te onderzoeken wat de invloed van de ontwikkeling van de 
ICT is op aspecten van een evenwichtige ontwikkeling, in het bijzonder ten aanzien van 
ecologische en sociale kwesties, zoals de bedreigingen voor het milieu en de gezondheid 
die uitgaan van het gebruik van deze technologie en de sociale ongelijkheid die het gevolg 
is van digitale uitsluiting;

12. dringt bij de Commissie en de particuliere sector aan op het verzekeren van investeringen 
in O & O, zowel met het oog op het verbeteren van de energie-efficiency van de ICT 
zelve, als met het oog op de ontwikkeling van koolstofarme ICT-producten en diensten, 
daarmee verzekerend dat de EU een vooraanstaande rol zal blijven spelen bij het scheppen 
van groene arbeidsplaatsen;

                                               
1 PB L 285 van 31.10.2009, blz. 10.
2 PB L 412 van 30.12.2006, blz. 1.
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dringt bij de Commissie aan op het verzekeren van O & O-ondersteuning voor de ICT, 
vooral bij het verbeteren van de energie-efficiency van de ICT zelve en zorg te dragen 
voor een verdere ontwikkeling van de rol ervan in de elektriciteitsinfrastructuur van de 
toekomst, die elektriciteitsstromen in beide richtingen mogelijk en productie en 
consumptie van elektriciteit op elkaar afstemmen;

13. dringt er bij de Commissie op aan om, in samenwerking met het Comité van de Regio's, te 
werken aan de oprichting van een webnetwerk voor de uitwisseling van beste praktijken 
tussen de regionale en plaatselijke autoriteiten bij de verbetering van de energie-efficiëntie 
door gebruikmaking van de ICT;

14. doet een beroep op de lidstaten en de Commissie om opleiding en bewustmaking van de 
gebruikers te ondersteunen, teneinde het volle potentieel van dankzij de ICT mogelijke 
energiebesparingen te kunnen realiseren;

15. dringt er bij de Commissie aan op bevordering van het gebruik van nieuwe sociale media 
om het interactieve delen van kennis te vergemakkelijken, de toegang tot informatie over 
de potentiële mogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen te vergemakkelijken en de 
burgers te mobiliseren voor milieuvriendelijke actie;

16. dringt er bij de lidstaten op aan om door de ontwikkeling van de nodige infrastructuur de 
beschikbaarheid van breedbandinternet voor alle burgers van de EU te bevorderen om hun 
een gelijke toegang te bieden tot online-diensten die de noodzaak tot het maken van reizen 
kunnen verminderen;

17. dringt er bij de lidstaten op aan om verdere toepassing te geven aan ICT-oplossingen ter 
vermindering van de verkeersopstoppingen met hun nadelige gevolgen voor de 
volksgezondheid, zoals vervuiling en geluidsoverlast;

18. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de ontwikkeling te ondersteunen van off-site 
dataverwerking, gezien de grote potentiële bijdrage van deze technologie  aan de energie-
efficiency en bij het verminderen van de verspilling die doorgaans wordt geassocieerd met 
de regelmatige opwaardering van ICT's;

19. dringt er bij de lidstaten op aan om het gebruik van intelligente meetapparaten te 
bevorderen en te vergemakkelijken voor gebruikers in commerciële panden en woningen;

20. dringt bij  de Commissie en de lidstaten aan op bevordering, via hun openbare 
aanschaffingscontracten, van energie-efficiënte ICT-oplossingen, die de mogelijkheid 
hebben om te worden opgewaardeerd en uitgebreid..
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