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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker lahko informacijska in komunikacijska tehnologija bistveno prispeva k energetski 
učinkovitosti gospodarstva EU, zlasti v sektorju stavb in prometa, pa tudi v družbi 
nasploh z izboljšano proizvodnjo in distribucijo energije, tako da bi se približali cilju 
20-odstotnega prihranka energije do leta 2020,

B. ker se bodo prihranki energije, doseženi z informacijsko in komunikacijsko 
tehnologijo, z boljšim sodelovanjem in dostopom uporabnikov povečali ter bodo 
izboljšali energetsko učinkovitost tudi v informacijsko-komunikacijskem sektorju,

C. ker je informacijska in komunikacijska tehnologija nepogrešljiva za trajnostno 
gospodarstvo, temelječe na proizvodnji energije iz obnovljivih virov,

D. ker je informacijsko in komunikacijsko tehnologijo mogoče uporabiti za obveščanje 
uporabnikov o njihovi porabi električne energije v realnem času ter tako omogočiti 
energetsko učinkovito ravnanje,

1. pozdravlja prizadevanja Komisije za spodbujanje pametnega merjenja in pametnih 
omrežij pri proizvodnji, distribuciji in uporabi energije; poudarja, da bi to moralo 
omogočiti dvosmerno komunikacijo med upravljavci omrežij, dobavitelji in 
uporabniki ter tako spodbuditi optimalno uporabo pametnega merjenja; poziva k 
sprejetju ukrepov, ki bodo pri pametnem merjenju zagotavljali zasebnost osebnih 
podatkov;

2. poudarja, da je energetska učinkovitost način za zmanjšanje porabe energije, 
izboljšanje zanesljivosti v oskrbi z energijo in za prispevanje k zmanjšanju 
onesnaževanja okolja, zlasti emisij toplogrednih plinov;

3. izpostavlja vlogo informacijske in komunikacijske tehnologije pri zmanjševanju 
potrebe po potovanju, na primer s pomočjo telekonferenc ter z razvojem e-storitev, na 
primer e-uprave in e-zdravstva, pa tudi pri oblikovanju inteligentnih in okolju 
prijaznih rešitev glede prevoza, ki bi lahko pripomogle k zmanjšanju ogljikovih emisij, 
manjši onesnaženosti in hrupu ter izboljšanemu času voženj; kljub vsemu poudarja, da 
zgolj informacijska in komunikacijska tehnologija ne bo zadostovala za uresničitev 
potrebnega zmanjšanja emisij, povezanih s prevozom;

4. ugotavlja tudi, da je za družbe, za katere je značilna visoka stopnja uporabe 
informacijske in komunikacijske tehnologije, značilna tudi visoka mobilnost ter da 
zmanjšanje potrebe po prevozu za nekatere dejavnosti ne bo nujno zmanjšalo 
skupnega števila potovanj; meni, da morajo rešitve informacijske in komunikacijske 
tehnologije spremljati osveščenost, izobraževanje in odločna politika zmanjševanja 
potovanj; nadalje meni, da bi bili ob tem koristni cilji glede zmanjšanja za podjetja in 
organizacije;
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5. obžaluje počasno napredovanje pri izrabljanju možnosti energetske učinkovitosti in 
prihrankov energije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov; poziva Komisijo, naj v 
celoti upošteva potencial prihrankov na podlagi uporabe informacijske in 
komunikacijske tehnologije pri izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno 
zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo1; 

6. poudarja, kako pomemben je vpliv informacijske in komunikacijske tehnologije na 
energetsko učinkovitost, kar se je pokazalo tudi pri obravnavi tega vprašanja v letu 
2007 kot posebne teme v okviru prednostnih nalog na področju informacijske in 
komunikacijske tehnologije v sedmem okvirnem programu na področju tehnoloških 
raziskav in razvoja2;

7. poudarja prispevek, ki ga je informacijska in komunikacijska tehnologija že pokazala 
pri energetski učinkovitosti stavb z rešitvami, kot so sistemi za upravljanje z energijo, 
razsvetljave s polprevodniškimi svetili in pametni sistemi razsvetljave;

8. poziva države članice, naj uveljavijo tehnologijo pametnih omrežij, zlasti zato, da bi 
čim prej in čim bolj povečale rabo obnovljivih virov energije v električnih omrežjih;

9. se zaveda možnosti informacijske in komunikacijske tehnologije za povečanje 
energetske učinkovitosti v proizvodnih procesih z velikimi izpusti ogljika, kot so 
proizvodnja gradbenega materiala in drugi proizvodni procesi;

10. podpira oblikovanje standardizirane metodologije za merjenje energetske učinkovitosti
in emisij ogljika v sektorju informacijske in komunikacijske tehnologije, da se 
omogoči preverljivo zmanjšanje energetske intenzivnosti in emisij ogljika v celotnem 
življenjskem ciklu opreme in sestavnih delov informacijske in komunikacijske 
tehnologije, kar bo omogočilo konkurenco, usmerjeno k razvoju inovacij, med 
resnično okolju prijaznimi rešitvami informacijske in komunikacijske tehnologije;

11. poudarja, da je treba spremljati vpliv razvoja informacijske in komunikacijske 
tehnologije na vidike trajnostnega razvoja, zlasti glede na okoljska in družbena 
vprašanja, vključno z nevarnostmi za okolje in zdravje v zvezi z uporabo rabljene 
opreme, ter tudi glede na družbene razlike, ki so posledica digitalne ločnice;

12. poziva Komisijo, naj podpira raziskave in razvoj informacijske in komunikacijske 
tehnologije, da bi izboljšala tudi energetsko učinkovitost te tehnologije ter razvila 
njeno vlogo v prihodnji elektroenergetski infrastrukturi, in s tem omogočila 
dvosmerne električne tokove ter uravnavanje proizvodnje in porabe električne 
energijeter razvila nizkoogljične informacijsko-komunikacijske proizvode in storitve, 
s tem pa zagotovila, da bo EU še naprej vodilna sila pri razvoju zelenih delvonih mest; 

13. poziva Komisijo, naj si v sodelovanju z Odborom regij in državami članicami 
prizadeva za vzpostavitev spletnega omrežja za izmenjavo najboljših praks med 
regionalnimi in lokalnimi organi o izboljšanju energetske učinkovitost z uporabo 

                                               
1 UL L 285, 31.10.2009, str. 10.
2 UL L 412, 30.12.2006, str. 1.
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informacijske in komunikacijske tehnologije;

14. poziva države članice in Komisijo, naj podprejo izobraževanje in ozaveščanje 
uporabnikov, da bi izkoristile vse možnosti informacijske in komunikacijske 
tehnologije pri varčevanju z energijo;

15. poziva Komisijo, naj spodbuja rabo novih socialnih medijev za poenostavitev 
interaktivne izmenjave znanja, olajšanje dostopa do informacij o možnostih ukrepov 
za varčevanje z energijo in za spodbuditev državljanov, da bodo ravnali okolju 
prijazno;

16. poziva države članice, naj z razvojem ustrezne infrastrukture pospešujejo 
razpoložljivost širokopasovnega interneta za vse državljane EU, da bi zagotovile 
enakopraven dostop do spletnih storitev, ki zmanjšujejo potrebo po potovanjih;

17. poziva države članice, naj še naprej uvajajo rešitve informacijske in komunikacijske 
tehnologije, da bi zmanjšale zastoje v prometu in z njimi povezane škodljive učinke za 
javno zdravje, kot sta onesnaženje in hrup;

18. poziva Komisijo in države članice, naj podprejo razvoj procesiranja na daljavo, saj 
ima ta tehnologija velike možnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti in 
zmanjševanje trošenja, ki je običajno povezano z rednim posodabljanjem 
informacijske in komunikacijske tehnologije;

19. poziva države članice, naj pospešujejo in omogočajo uporabo pametnega merjenja za 
uporabnike v poslovnih in stanovanjskih stavbah;

20. poziva Komisijo in države članice, naj z javnimi naročili spodbujajo rešitve 
energetsko učinkovite informacijske in komunikacijske tehnologije, ki jih bo mogoče 
nadgrajevati in razširjati.
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