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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que as TIC podem dar um contributo significativo para a eficiência 
energética dos edifícios, dos transportes e da produção e distribuição de energia,

B. Considerando que as economias de energia obtidas graças às TIC aumentarão com 
uma melhor participação e acesso por parte dos utilizadores, bem como através de 
melhorias na eficiência energética no próprio sector das TIC,

1. Congratula-se com os esforços envidados pela Comissão para promover contadores e 
redes inteligentes na produção, distribuição e utilização da energia; 

2. Realça o papel das TIC na diminuição da necessidade de viajar, bem como na oferta 
de soluções em matéria de transportes inteligentes e respeitadores do ambiente que 
possam dar origem a reduções das emissões de carbono, da poluição, do ruído e dos 
tempos de viagem;

3. Apoia a elaboração de uma metodologia normalizada para medir a eficiência 
energética de modo a permitir uma análise das economias de energia e uma 
concorrência entre soluções TIC verdadeiramente respeitadoras do ambiente que 
fomente a inovação;

4. Insta a Comissão a assegurar um apoio de I&D às TIC, nomeadamente com vista a 
melhorar a eficiência enegética das próprias TIC;

5. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a apoiar a formação e a sensibilização dos 
utilizadores, a fim de permitir a plena realização do potencial das TIC em termos de 
poupança de energia;

6. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que apoiem o desenvolvimento das 
intervenções no exterior, dado o vasto potencial desta tecnologia para contribuir para a 
eficiência energética e reduzir os resíduos geralmente associados ao melhoramento 
periódico das TIC;

7. Insta a Comissão e os Estados-Membros a promover soluções de TIC eficientes em 
termos energéticos através de contratos públicos.


