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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че ИКТ могат да дадат значителен принос за енергийната 
ефективност на сградите, транспорта и енергийното производство и 
дистрибуция, 

Б. като има предвид, че енергоспестяването, постигнато чрез ИКТ, ще нарасне с 
повишаването на ангажираността и достъпа на потребителите, както и чрез 
подобрения в енергийната ефективност на самия сектор на ИКТ, 

1. приветства усилията на Комисията да насърчава използването на системите за 
интелигентно отчитане и интелигентни мрежи при производството, 
дистрибуцията и употребата на енергия; 

2. подчертава ролята на ИКТ за намаляването на необходимостта от пътуване, 
както и за осигуряването на интелигентни, щадящи околната среда, транспортни 
решения, което може да доведе до намаляване на въглеродните емисии, по-
малко замърсяване и шум и подобряване на времето за пътуване;

3. подкрепя създаването на стандартна методология за измерване на енергийната 
ефективност, за да се даде възможност да се анализира енергоспестяването и 
насърчаващата нововъведенията конкуренция между истински щадящите 
околната среда решения, предлагани от ИКТ;

4. призовава Комисията да осигури научно-изследователска подкрепа за ИКТ, и 
по-специално, за подобряване на енергийната ефективност на самите ИКТ;

5. призовава държавите-членки и Комисията да окажат подкрепа на образованието 
и повишаването на осведомеността на потребителите, за да се даде възможност 
да се реализира целият потенциал на ИКТ в областта на енергоспестяването;

6. призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят развитието на външната 
обработка, като се има предвид широкият потенциал на тази технология да 
допринесе за енергийната ефективност и да намали загубата, обичайно 
свързвана с редовното повишаване на качеството на ИКТ;

7. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават енергийно ефективни 
решения, предлагани от ИКТ, чрез договори за обществени поръчки. 


