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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

A. kadangi informacinės ir ryšių technologijos gali žymiai prisidėti gerinant pastatų, 
transporto ir energijos gamybos bei paskirstymo efektyvumą,

B. kadangi tokių technologijų pagalba sutaupytos energijos kiekį galima būtų padidinti 
jei vartotojai aktyviau dalyvautų bei pačiame informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
sektoriuje didinant energijos suvartojimo efektyvumą,

1. pritaria Komisijos pastangoms skatinti naudoti šiuolaikiškus skaitiklius ir 
pažangiuosius energijos tinklus energiją gaminant, paskirstant ir vartojant; 

2. pabrėžia IRT vaidmenį mažinant kelionių poreikį, o taip pat pateikiant sumanius, 
aplinkai nekenkiančius  transporto sprendimus, kuriais būtų sumažintas išskiriamo 
anglies dioksido kiekis, sukeliama mažiau triukšmo bei mažiau teršiama, o kelionės 
laikas sutrumpėtų;

3. pritaria, kad būtina patvirtinti energijos suvartojimo efektyvumo matavimo metodikos 
standartus, kas padėtų analizuoti energijos taupymą bei paskatintu konkurenciją bei 
inovacijas iš tiesų aplinkai nekenkiančių IRT sprendimų tarpe;

4. ragina Komisija užtikrinti mokslinių tyrimų ir plėtros paramą IRT sektoriui, ypač 
siekiant pagerinti pačių IRT energijos vartojimo efektyvumą;

5. ragina valstybes nares ir Komisiją remti vartotojų švietimą ir informuotumo didinimą, 
siekiant visiškai realizuoti IRT energijos taupymo potencialą;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares remti išorinį perdirbimą, atsižvelgiant į milžinišką 
šios technologijos potencialą prisidėti prie energijos suvartojimo efektyvumo ir 
sumažinti atliekų kiekį, nes pastarosios dažnai yra susijusios su nuolatiniu IRT 
atnaujinimu;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares viešųjų pirkimų sutarčių pagalba skatinti energiją 
efektyviai vartojančius IRT sprendimus.


