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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

A. keďže informačné a komunikačné technológie (IKT) môžu významne prispieť 
k energetickej účinnosti hospodárstva EÚ, najmä v prípade budov a odvetvia dopravy, 
ale môžu prospieť aj spoločnosti celkovo, a to prostredníctvom zdokonalenia výroby 
a distribúcie energie, a tým prispieť k dosiahnutiu cieľa 20 % úspor energie do roku 
2020,

B. keďže úspory energie dosiahnuté prostredníctvom IKT sa zvýšia, ak sa zlepší 
zapojenie a prístup užívateľov, ako aj pomocou zlepšení v oblasti energetickej 
účinnosti v samotnom odvetví IKT,

C. keďže IKT sú nevyhnutné pre trvalo udržateľné hospodárstvo založené na výrobe 
energie z obnoviteľných zdrojov,

D. keďže IKT možno využiť na informovanie užívateľov o ich spotrebe elektriny 
v reálnom čase, a tak umožniť energeticky účinné správanie,

1. víta úsilie Komisie podporovať inteligentné meranie a inteligentné siete v oblasti 
výroby, distribúcie a využívania energie; zdôrazňuje, že toto by malo umožniť 
dvojsmernú komunikáciu medzi operátormi sietí, dodávateľmi a užívateľmi, čím sa 
uľahčí optimálne používanie inteligentnej meracej techniky; víta zavedenie opatrení 
na zabezpečenie uchovania osobných informácií poskytnutých v súvislosti 
s inteligentnou meracou technikou;

2. zdôrazňuje, že energetická účinnosť je spôsobom, ako obmedziť spotrebu energie, 
zvýšiť energetickú bezpečnosť a pomôcť pri obmedzovaní škôd na životnom prostredí, 
najmä pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov;

3. zdôrazňuje úlohu IKT pri obmedzovaní nutnosti cestovať, napríklad prostredníctvom 
telekonferencií, a v súvislosti s rozvojom elektronických služieb, akými sú 
elektronická správa vecí verejných a elektronické zdravotníctvo, ako aj 
pri poskytovaní inteligentných riešení, pokiaľ ide o dopravu šetrnú k životnému 
prostrediu, ktoré môžu viesť k zníženiu emisií uhlíka, menšiemu znečisťovaniu 
a hluku a skráteniu trvania ciest; zdôrazňuje však, že samotné IKT nepostačuje na 
dosiahnutie potrebného zníženia emisií v odvetví dopravy;

4. konštatuje však, že spoločnosti, ktoré vo veľkej miere využívajú IKT, zároveň 
v rovnakej miere využívajú dopravu, a teda obmedzenie potreby cestovať v prípade 
niektorých činností nemusí nevyhnutne obmedziť celkový počet ciest; domnieva sa, že 
riešenia vychádzajúce z IKT musí sprevádzať znalosť kontextu, vzdelávanie 
a rozhodná politika zameraná na obmedzenie cestovania; ďalej sa domnieva, že by 
v tejto súvislosti boli užitočné ciele týkajúce sa zníženia pre podniky a organizácie;
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5. s poľutovaním konštatuje, že v oblasti využívania potenciálu energetickej účinnosti 
a úspory energie a v znižovaní emisií skleníkových plynov sa pokračuje len veľmi 
pomaly; vyzýva Komisiu, aby v plnej miere zohľadnila úsporný potenciál IKT pri 
vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES o vytvorení rámca 
na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov1;

6. zdôrazňuje význam vplyvu IKT na energetickú účinnosť, čo je skutočnosť, ktorá bola 
tiež zdôraznená v rámci ustanovenia tejto otázky za osobitnú prioritu v oblasti IKT 
v Siedmom rámcovom programe pre výskum a technologický rozvoj v roku 20072;

7. zdôrazňuje, že IKT už prispeli k energetickej účinnosti budov prostredníctvom riešení, 
akými sú systémy riadenia energetiky, polovodičových svetelných zdrojov 
a inteligentných systémov osvetlení;

8. vyzýva členské štáty, aby v čo najkratšom časovom horizonte implementovali 
technológie inteligentnej siete, najmä s cieľom maximalizovať využívanie zdrojov 
obnoviteľnej energie v rámci elektrických sietí;

9. uznáva, že IKT majú potenciál prispieť k zvýšenej energetickej účinnosti procesov 
s vysokými emisiami uhlíka, akým je výroba stavebných materiálov a iné výrobné 
procesy;

10. podporuje zavedenie štandardizovanej metodiky merania energetickej účinnosti 
a emisií uhlíka odvetvia IKT s cieľom umožniť overiteľné zníženie energetickej 
náročnosti a emisií uhlíka počas celého životného cyklu zariadení a komponentov 
IKT, čo umožní hospodársku súťaž založenú na inovácii v oblasti riešení IKT, ktoré sú 
skutočne šetrné k životnému prostrediu;

11. zdôrazňuje potrebu monitorovať vplyv rozvoja IKT na aspekty udržateľného rozvoja 
s osobitným zameraním na environmentálne a sociálne otázky vrátane rizika, ktoré pre 
životné prostredie a zdravie predstavuje používanie starého zariadenia a sociálna 
nerovnosť vyplývajúca z digitálneho vylúčenia;

12. vyzýva Komisiu a súkromný sektor, aby zabezpečili investície do IKT v oblasti 
výskumu a vývoja, zlepšili energetickú účinnosť samotných IKT, rozvinuli ich úlohu v 
budúcej elektrickej infraštruktúre s cieľom umožniť rozdelenie toku elektriny na dve 
časti a zosúladenie produkcie elektriny s jej spotrebou, a aby rozvinuli nízkouhlíkové 
produkty a služby IKT, čím by zabezpečili, že EÚ bude naďalej zastávať popredné 
miesto tvorbe ekologických pracovných miest;

13. vyzýva Komisiu, aby v spolu s Výborom regiónov a členskými štátmi pracovala na 
zriadení internetovej siete na výmenu osvedčených postupov medzi regionálnymi 
a miestnymi orgánmi týkajúcej sa zlepšovania energetickej výkonnosti 
prostredníctvom využívania IKT;

14. vyzýva členské štáty a Komisiu na podporu vzdelávania a zvyšovania informovanosti 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.
2 Ú. v. EÚ L 412, 30. 12. 2006, s. 1.
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užívateľov s cieľom umožniť, aby sa naplno využil potenciál IKT na úsporu energie;

15. vyzýva Komisiu, aby podporovala využívanie nových sociálnych médií na uľahčenie 
interaktívnej výmeny vedomostí, s cieľom uľahčiť prístup k informáciám o potenciáli 
opatrení na šetrenie energie a mobilizovať občanov, aby podnikali kroky na šetrenie 
životného prostredia;

16. vyzýva členské štáty, aby prostredníctvom rozvoja príslušnej infraštruktúry uľahčili 
dostupnosť širokopásmového internetu pre všetkých občanov EÚ, a tak zabezpečili 
rovnaký prístup k on-line službám, ktoré môžu obmedziť potrebu cestovať;

17. vyzýva členské štáty, aby naďalej zavádzali riešenia založené na IKT, a tak znížili 
preťaženie dopravy a s ním spojené nepriaznivé vplyvy na verejné zdravie, akými sú 
znečistenie a hluk;

18. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali rozvoj vonkajšieho spracovávania 
vzhľadom na obrovský potenciál tejto technológie, ktorým prispieva k úspore energie 
a znižuje objem odpadu, ktorý je zvyčajne spojený s pravidelnou aktualizáciou IKT;

19. vyzýva členské štáty, aby podporovali a uľahčovali využitie inteligentného merania 
pre užívateľov nehnuteľností určených na komerčné a súkromné využitie;

20. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prostredníctvom zmlúv o verejnom obstarávaní 
podporovali energeticky účinné riešenia IKT, ktoré sú aktualizovateľné a rozšíriteľné.
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