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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan bidra väsentligt till att göra 
EU:s ekonomi energieffektivare, särskilt byggnads- och transportsektorn men även 
samhället i allmänhet, genom bättre produktion och distribution av energi så att man 
närmar sig målet om 20 procent energisparande senast 2020.

B. Energibesparingar som uppnås genom IKT kommer att öka i och med bättre 
användarinvolvering och användaråtkomst samt ökad energieffektivitet inom själva 
IKT-sektorn.

C. IKT är oundgänglig för en hållbar ekonomi grundad på produktion av förnybar energi.

D. IKT kan tillämpas för att informera användare om deras elförbrukning i realtid och 
därigenom skapa förutsättningar för ett mer energieffektivt beteende.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ansträngningar för att främja smart 
mätning och smarta nät vid produktion, distribution samt användning av energi. 
Parlamentet understryker att detta bör möjliggöra tvåvägskommunikation mellan 
operatörer, leverantörer och användare av nätverk och därigenom underlätta optimal 
användning av smart mätning. Parlamentet efterlyser åtgärder för att garantera skyddet av 
personuppgifter i samband med smart mätning.

2. Europaparlamentet betonar att energieffektivitet är ett sätt att minska energiförbrukningen, 
öka energisäkerheten och bidra till att begränsa skadorna på miljön, särskilt 
växthusgasutsläppen.

3. Europaparlamentet understryker hur viktig IKT är för att minska behovet av resor, t.ex. 
genom telekonferenser, och för utvecklingen av e-tjänster såsom e-förvaltning och 
e-hälsovård, och för att skapa intelligenta, miljövänliga transportlösningar som kan leda 
till minskade koldioxidutsläpp, mindre föroreningar och buller, samt bättre restider. 
Parlamentet betonar dock att enbart IKT inte kommer att räcka för att uppnå de 
nödvändiga minskningarna av transportrelaterade utsläpp.

4. Europaparlamentet noterar dock att samhällen med hög användning av IKT också har en 
hög rörlighet, och att man genom att minska behovet av resor inom viss verksamhet inte 
nödvändigtvis minskar det totala antalet resor. Parlamentet anser att IKT-lösningar måste 
åtföljas av medvetenhet, utbildning och en beslutsam politik för att minska resandet.
Parlamentet anser vidare att det vore ändamålsenligt med minskningsmål för företag och 
organisationer i detta sammanhang.

5. Europaparlamentet beklagar de långsamma framstegen när det gäller att utnyttja den 
potential som energieffektivitet och energisparande har för att minska 
växthusgasutsläppen. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta full hänsyn till 
IKT:s besparingspotential vid tillämpningen av Europaparlamentets och 
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rådets direktiv 2009/125/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign 
för energirelaterade produkter1.

6. Europaparlamentet betonar vikten av IKT:s påverkan på energieffektivitet, något som 
också uppmärksammades genom att denna fråga år 2007 utsågs till en särskild prioritering 
för IKT inom det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling2.

7. Europaparlamentet betonar att IKT redan har bidragit till att göra byggnader 
energieffektivare genom exempelvis energihushållningssystem, halvledarbelysning och 
intelligenta belysningssystem.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillämpa teknik för smart mätning, i 
synnerhet för att maximera användningen av förnybara energikällor i elnät så snart som 
möjligt.

9. Europaparlamentet erkänner IKT:s potential att bidra till ökad energieffektivitet vid 
kolintensiva produktionsprocesser, såsom produktion av byggnadsmaterial och andra 
tillverkningsprocesser.

10. Europaparlamentet stöder införandet av en standardiserad metod för mätning av 
energieffektivitet och koldioxidutsläpp inom IKT-sektorn i syfte att möjliggöra en 
verifierbar minskning av energiintensiteten och koldioxidutsläppen under hela livscykeln 
för IKT-utrustning och IKT-komponenter, vilket kommer att möjliggöra 
innovationsdrivande konkurrens mellan verkligt miljövänliga IKT-lösningar.

11. Europaparlamentet betonar behovet av att övervaka hur IKT:s utveckling påverkar olika 
aspekter av hållbar utveckling, särskilt när det gäller miljöfrågor och sociala frågor, 
inbegripet det hot mot miljön och hälsan som är kopplat till användning av gammal 
utrustning och den sociala ojämlikhet som orsakas av digital utestängning.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och den privata sektorn att garantera 
FoU-investeringar i IKT för att förbättra IKT:s egen energieffektivitet, utveckla dess roll i 
framtida elinfrastruktur för att möjliggöra strömflöden i två riktningar och anpassning av 
produktionen och förbrukningen av el samt utveckla koldioxidsnåla IKT-produkter och 
IKT-tjänster och därigenom se till att EU fortsätter att vara ledande i fråga om utveckling 
av miljövänliga arbeten.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med Regionkommittén och 
medlemsstaterna arbeta för att inrätta ett webbnätverk för utbyte mellan regionala och 
lokala myndigheter av bästa metoder för att förbättra energiprestandan genom användning 
av IKT.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att stödja åtgärder för 
att utbilda och öka medvetenheten bland användare, så att IKT:s fulla potential för 
energisparande kan utnyttjas.

                                               
1 EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.
2 EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.
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15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja användningen av nya sociala 
medier för att underlätta interaktivt kunskapsutbyte, underlätta tillgång till information om 
den potential som energibesparande åtgärder har, samt uppmuntra medborgarna att agera 
miljövänligt.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, genom utveckling av lämplig 
infrastruktur, underlätta tillgång till Internet via bredband för alla EU:s medborgare i syfte 
att säkerställa lika tillgång till online-tjänster som kan minska behovet av resor.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i större utsträckning tillämpa 
IKT-lösningar för att minska trafikstockningar och de negativa effekterna på människors 
hälsa, såsom föroreningar och buller.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja utvecklingen 
av extern behandling, eftersom denna teknik har en enorm potential att bidra till att öka 
energieffektiviteten och minska det avfall som vanligtvis är associerat med regelbunden 
uppdatering av IKT.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja och underlätta användning av 
smart mätning för användare i affärs- och bostadsfastigheter.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genom offentliga 
upphandlingskontrakt främja energieffektiva IKT-lösningar som kan uppgraderas och 
utökas.
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