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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ICT μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, τις μεταφορές καθώς και σε σχέση με την 
παραγωγή και τη διανομή της ενέργειας,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξοικονόμηση ενέργειας που επετεύχθη με τις ICT θα 
αυξηθεί με την καλύτερη χρήση εκ μέρους του καταναλωτή και τη βελτίωση της 
πρόσβασής του σε αυτές, καθώς και με τις βελτιώσεις σε σχέση με την ενεργειακή 
απόδοση στον ίδιο τον τομέα των ICT,  

1. χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την προώθηση της ευφυούς μέτρησης 
και των ευφυών δικτύων στην παραγωγή, διανομή και χρήση της ενέργειας·

2. τονίζει το ρόλο των ICT στη μείωση των αναγκών μετακίνησης καθώς και στην 
παροχή ευφυών και φιλικών στο περιβάλλον λύσεων ως προς τις μεταφορές που είναι 
δυνατόν να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών αερίων του άνθρακα, 
λιγότερη ρύπανση και θόρυβο και τη μείωση του χρόνου ταξιδιού·

3. υποστηρίζει τη θέσπιση τυποποιημένης μεθοδολογίας για τη μέτρηση της ενεργειακής 
απόδοσης εις τρόπον ώστε να καθίσταται δυνατή η ανάλυση των εξοικονομήσεων 
ενεργείας και ο ανταγωνισμός που θα διαπνέεται από την καινοτομία μεταξύ 
πραγματικά φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων δια των ICT·

4. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη στήριξη της Ε&Α στον τομέα των ICT
προκειμένου ιδιαίτερα να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των ιδίων των ICT· 

5. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να στηρίξουν την εκπαίδευση και την 
αυξημένη συνειδητοποίηση των χρηστών προκειμένου να γίνει πλήρης εκμετάλλευση 
των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρουν οι ICT· 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της 
κατεργασίας εκτός χώρου δεδομένων των μεγάλων δυνατοτήτων της τεχνολογίας 
αυτής σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση και τη μείωση των αποβλήτων που 
συνήθως συμβαδίζουν με την αναβάθμιση των ICT·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν λύσεις ενεργειακής απόδοσης 
με τη χρήση των ICT στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών.


