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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) pot aduce o contribuție 
semnificativă la eficiența energetică a economiei UE, în special în sectorul imobiliar și 
cel al transporturilor, dar și în societate în general, prin sporirea producției și 
distribuției de energie în vederea realizării obiectivului de economisire a energiei cu 
20% până în 2020;

B. întrucât economiile de energie realizate prin TIC vor crește datorită îmbunătățirii 
accesului și a implicării mai mari a utilizatorilor, precum și datorită îmbunătățirii 
eficienței energetice din însuși sectorul TIC;

C. întrucât TIC sunt indispensabile pentru o economie durabilă bazată pe producția de 
energie regenerabilă;

D. întrucât TIC pot fi aplicate pentru a informa utilizatorii cu privire la consumul lor de 
energie electrică în timp real, făcând astfel posibil un comportament mai eficient din 
punct de vedere energetic,

1. salută eforturile Comisiei de a promova contorizarea inteligentă și rețelele inteligente 
în contextul producției, distribuției și utilizării energiei; subliniază că aceasta ar trebui 
să permită comunicarea bidirecțională între operatorii de rețea, furnizorii de energie și 
consumatori, facilitând astfel utilizarea optimă a contorizării inteligente; solicită 
adoptarea unor măsuri pentru a garanta confidențialitatea informațiilor cu caracter 
personal în legătură cu contorizarea inteligentă;

2. subliniază că eficiența energetică reprezintă o modalitate de reducere a consumului de 
energie, sporind siguranța energetică și contribuind la limitarea daunelor provocate 
mediului, în special a emisiilor de gaze cu efect de seră;

3. evidențiază rolul jucat de TIC în reducerea nevoii de a călători, de exemplu prin 
teleconferințe, și în legătură cu dezvoltarea serviciilor electronice, cum ar fi 
e-guvernanța și e-sănătatea, precum și în furnizarea de soluții de transport inteligente 
și ecologice, care pot duce la reducerea emisiilor de carbon, a poluării, inclusiv a 
poluării sonore, precum și la reducerea timpului de călătorie; subliniază, cu toate 
acestea, că TIC nu vor fi suficiente pentru a realiza reducerile necesare în cazul 
emisiilor provenite din transporturi;

4. ia act, cu toate acestea, de faptul că societățile care utilizează intens TIC au, de 
asemenea, un nivel ridicat de mobilitate și că reducerea nevoii de a călători pentru 
anumite activități nu va reduce neapărat numărul total de călătorii; consideră că 
soluțiile TIC trebuie să fie însoțite de campanii de sensibilizare și de educare, precum 
și de o politică fermă de reducere a călătoriilor; consideră, de asemenea, că ar fi util, în 
acest context, să recomande companiilor și organizațiilor obiective de reducere a 
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călătoriilor;

5. își exprimă regretul față de ritmul lent al progreselor înregistrate în ceea ce privește 
exploatarea potențialului eficienței energetice și economisirea energiei pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; invită Comisia să țină seama pe deplin de 
potențialul TIC de economisire a energiei la punerea în aplicare a Directivei 
2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru 
pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu 
impact energetic1; 

6. subliniază importanța rolului TIC în materie de eficiență energetică, aspect care a fost 
evidențiat și prin faptul că, în 2007, această chestiune a fost considerată prioritară 
pentru TIC în cadrul celui de al șaptelea program cadru pentru cercetare și dezvoltare 
tehnologică2;

7. subliniază contribuția adusă deja de TIC în materie de eficiență energetică a clădirilor 
prin soluții precum sistemele de gestionare a energiei, sistemele de iluminare cu 
semiconductori și sistemele de iluminare inteligente;

8. invită statele membre să aplice tehnologiile rețelelor inteligente, în special în vederea 
optimizării, cât mai curând posibil, a utilizării surselor de energie regenerabilă în 
cadrul rețelelor de energie electrică;

9. recunoaște potențialul TIC de a contribui la sporirea eficienței energetice a proceselor 
de producție cu un nivel ridicat de emisii de carbon, cum ar fi producerea de materiale 
de construcție și alte procese de fabricație;

10. sprijină stabilirea unei metodologii standardizate pentru măsurarea eficienței 
energetice și a emisiilor de carbon din sectorul TIC care să permită o reducere 
măsurabilă a intensității energetice și a emisiilor de carbon pe parcursul întregului 
ciclu de viață al echipamentelor și componentelor TIC, făcând astfel posibilă 
concurența creatoare de inovații între soluțiile TIC care respectă cu adevărat mediul;

11. subliniază necesitatea de a monitoriza impactul dezvoltării TIC asupra aspectelor 
legate de dezvoltarea durabilă, în special chestiunile sociale și cele legate de mediu, 
inclusiv amenințările la adresa mediului și sănătății ca urmare a utilizării 
echipamentelor vechi și inegalitățile sociale cauzate de excluziunea digitală;

12. solicită Comisiei și sectorului privat să asigure sprijinirea investițiilor în cercetare și 
dezvoltare în domeniul TIC, să îmbunătățească eficiența energetică a TIC, să dezvolte 
rolul acestora în viitoarea infrastructură de energie electrică, astfel încât să permită 
crearea unor fluxuri de energie electrică bidirecționale și alinierea producției și 
consumului de energie electrică, precum și să elaboreze produse și servicii TIC cu 
emisii scăzute de carbon și, prin urmare, să se asigure că UE este în continuare liderul 
în asigurarea de locuri de muncă ecologice; 

                                               
1 JO L 285, 31.10.2009, p. 10.
2 JO L 412, 30.12.2006, p. 1.
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13. solicită Comisiei să conlucreze cu Comitetul Regiunilor și cu statele membre în 
vederea creării unei rețele internet pentru schimbul de cele mai bune practici între 
autoritățile locale și regionale în domeniul sporirii performanței energetice prin 
utilizarea TIC;

14. solicită statelor membre și Comisiei să sprijine formarea și sensibilizarea utilizatorilor 
pentru a permite realizarea pe deplin a întregului potențial al TIC de economisire a 
energiei;

15. solicită Comisiei să promoveze utilizarea noilor mijloace de comunicare sociale pentru 
a facilita schimbul interactiv de cunoștințe, precum și accesul la informații referitoare 
la potențialul măsurilor de economisire a energiei și să mobilizeze cetățenii să 
acționeze în așa fel încât să respecte mediul;

16. invită statele membre să faciliteze, prin dezvoltarea infrastructurilor corespunzătoare, 
accesul la internetul de bandă largă pentru toți cetățenii UE pentru a se asigura că 
aceștia beneficiază de un acces egal la serviciile online, ceea ce poate reduce nevoia de 
a călători;

17. invită statele membre să continue să implementeze soluții TIC pentru a reduce 
congestionarea traficului și efectele sale adverse asupra sănătății publice, precum 
poluarea și zgomotul;

18. solicită Comisiei și statelor membre să sprijine dezvoltarea procesării externe („off-
site processing”), dat fiind potențialul enorm al acestei tehnologii de a contribui la 
eficiența energetică și la reducerea deșeurilor asociate în mod normal cu modernizarea 
regulată a TIC;

19. invită statele membre să promoveze și să faciliteze utilizarea contorizării inteligente 
pentru utilizatorii clădirilor comerciale și rezidențiale;

20. invită Comisia și statele membre să promoveze, prin contracte de achiziții publice, 
soluțiile TIC eficiente din punct de vedere energetic, care pot fi modernizate și extinse.
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