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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) znacząco 
poprawiają racjonalne zużycie energii przez gospodarkę UE, zwłaszcza w budynkach i 
sektorze transportu, a także ogółem w społeczeństwie dzięki poprawie produkcji i 
dystrybucji energii, co zmierza w kierunku wyznaczonego celu 20% oszczędności 
energii do 2020 r.,

B. mając na uwadze, że oszczędność energii uzyskana dzięki TIK zwiększy 
zaangażowanie i dostęp konsumentów, a także zwiększy racjonalizację zużycia energii 
w samym sektorze TIK,

C. mając na uwadze, że TIK są niezbędne dla trwałej gospodarki opartej na produkcji 
energii odnawialnej,

D. mając na uwadze, że TIK mogą być stosowane, aby informować użytkowników na 
bieżąco o ich zużyciu energii elektrycznej, a co za tym idzie umożliwiać bardziej 
energooszczędne postępowanie,

1. z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji na rzecz promowania inteligentnych 
systemów pomiarowych i inteligentnych sieci w produkcji, dystrybucji i zużyciu 
energii; podkreśla, że powinno to umożliwiać dwustronną komunikację między 
operatorami sieci, dostawcami i użytkownikami, ułatwiając w ten sposób optymalne 
wykorzystanie inteligentnych systemów pomiarowych; wzywa do podjęcia działań w 
celu zagwarantowania poufności danych personalnych w związku z inteligentnymi 
systemami pomiarowymi;

2. podkreśla, że efektywność energetyczna jest sposobem na ograniczenie zużycia 
energii, podnosi bezpieczeństwo energetyczne oraz przyczynia się do zmniejszenia 
zanieczyszczenia środowiska, w tym szczególnie emisji gazów cieplarnianych;

3.  podkreśla rolę TIK w redukowaniu konieczności podróżowania, na przykład dzięki 
korzystaniu z telekonferencji i w związku z rozwojem usług elektronicznych, takich 
jak elektroniczny dostęp do administracji (e-governance) i służby zdrowia (e-health), 
a także w dostarczaniu inteligentnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań 
transportowych, które mogą przynieść redukcję emisji dwutlenku węgla, mniej 
zanieczyszczeń i hałasu oraz zredukowanie liczby podróży; podkreśla jednak, że same 
TIK nie są wystarczające, aby osiągnąć niezbędne redukcje emisji powodowanych 
przez transport;

4. zauważa jednak, że społeczeństwa o wysokim poziomie korzystania z TIK wykazują 
także dużą mobilność oraz że zredukowanie konieczności podróżowania w przypadku 
pewnych rodzajów działalności nie spowoduje koniecznie redukcji całkowitej liczby 
podróży; uważa, że rozwiązaniom TIK musi towarzyszyć świadomość, edukacja i 
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konkretne działania służące redukcji konieczności podróżowania; uważa ponadto, że 
cele w zakresie redukcji wyznaczone firmom i organizacjom mogłyby się okazać 
pożyteczne w tym kontekście;

5.  ubolewa nad wolnym tempem postępów w wykorzystywaniu potencjału racjonalizacji 
zużycia energii i energooszczędności w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych; 
wzywa Komisję do pełnego uwzględnienia potencjału oszczędnościowego TIK 
podczas wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/125/WE 
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów1 związanych z energią; 

6. podkreśla znaczenie wpływu TIK na efektywność energetyczną, które zostało także 
odzwierciedlone poprzez ujęcie tego zagadnienia w 2007 r. jako szczegółowego 
tematu w ramach priorytetu w zakresie TIK w siódmym programie ramowym na rzecz 
badań i rozwoju technologicznego2;

7.  podkreśla zalety TIK już widoczne w racjonalizacji zużycia energii w budynkach 
dzięki rozwiązaniom takim jak systemy zarządzania energią, oświetlenie 
półprzewodnikowe i inteligentne systemy oświetleniowe;

8. wzywa państwa członkowskie do wdrożenia technologii inteligentnych sieci, 
zwłaszcza z myślą o jak najszybszej maksymalizacji korzystania z odnawialnych 
źródeł energii w sieciach przesyłu energii elektrycznej;

9.  uznaje potencjał TIK w zwiększaniu racjonalizacji zużycia energii w procesach 
produkcji charakteryzujących się wysokimi emisjami CO2, takich jak produkcja 
materiałów budowlanych i inne procesy wytwórcze;

10.  popiera utworzenie standardowej metodyki pomiaru efektywności energetycznej i 
emisji CO2 sektora TIK, aby umożliwić podlegającą weryfikacji redukcję 
energochłonności i emisji CO2 w całym cyklu życiowym sprzętu TIK i jego 
składowych, co umożliwi napędzającą innowacje konkurencję między autentycznie 
przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami z zakresu TIK;

11.  podkreśla potrzebę monitorowania wpływu rozwoju TIK na aspekty zrównoważonego 
rozwoju, w szczególności w odniesieniu do kwestii środowiskowych i społecznych, w 
tym zagrożeń dla środowiska i zdrowia związanych z utylizacją zużytego sprzętu, czy 
też nierówności społecznych będących wynikiem wykluczenia cyfrowego;

12. wzywa Komisję i sektor prywatny do zagwarantowania inwestycji badawczo-
rozwojowych w TIK, w celu poprawienia racjonalizacji zużycia energii w ramach 
TIK, rozwoju ich roli w przyszłej infrastrukturze energii elektrycznej, tak aby 
umożliwić dwustrumieniowe przepływy energii elektrycznej i dostosowanie produkcji
elektryczności do konsumpcji, aby rozwijać niskoemisyjne produkty i usługi TIK, tym 
samym gwarantując UE wiodącą pozycję w rozwoju ekologicznego zatrudnienia; 

                                               
1 Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.
2 Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1.
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13.  wzywa Komisję, aby we współpracy z Komitetem Regionów i państwami 
członkowskimi pracowała nad ustanowieniem sieci internetowej w celu wymiany 
najlepszych praktyk między władzami regionalnymi i lokalnymi na temat zwiększenia 
wydajności energetycznej dzięki wykorzystaniu TIK;

14. wzywa państwa członkowskie i Komisję do wspierania edukacji i kampanii 
uświadamiających wśród użytkowników, aby umożliwić pełne wykorzystanie 
potencjału TIK w racjonalizowaniu zużycia energii;

15. wzywa Komisję do promowania korzystania z nowych mediów społecznych w celu 
ułatwienia interaktywnego dzielenia się wiedzą, dostępu do informacji na temat 
potencjału energooszczędnych działań i zmobilizowania obywateli do podejmowania 
przyjaznych środowisku działań;

16. wzywa państwa członkowskie do ułatwienia, dzięki rozwojowi odpowiedniej 
infrastruktury, dostępu do szerokopasmowego internetu wszystkim obywatelom UE w 
celu zapewnienia równego dostępu do usług on-line, które mogą zredukować 
konieczność podróżowania;

17. wzywa państwa członkowskie do dalszego wdrażania rozwiązań TIK w celu 
zmniejszenia natężenia ruchu i powiązanych z nim negatywnych skutków dla zdrowia 
publicznego, takich jak zanieczyszczenie i hałas;

18. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania rozwoju pozamiejscowego 
przetwarzania danych (off-site processing), mając na uwadze ogromny potencjał tej 
technologii w zakresie racjonalizacji zużycia energii i zmniejszania ilości odpadów 
zazwyczaj spowodowanych regularną modernizacją TIK;

19. wzywa państwa członkowskie do promowania i ułatwiania korzystania z 
inteligentnych systemów pomiarowych użytkownikom nieruchomości o 
przeznaczeniu komercyjnym i mieszkalnym;

20. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania dzięki zamówieniom 
publicznym energooszczędnych rozwiązań TIK, które można modernizować i 
rozszerzać.
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