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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et nutivõrgud on energiasektori ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
sektori vahelise lähenemise tulemus ning et nende sektorite vahel tuleb soodustada edasist 
koostööd, pidades näiteks silmas raadiospektri tõhusat kasutamist kogu Euroopas ja aruka 
energia ülesandeid tulevases asjade internetis; palub komisjonil võtta vajalikke meetmeid 
nutivõrkude sidusa ja tõhusa kasutuselevõtu ja käitamise tagamiseks;

2. rõhutab, et nutivõrkudel on mitmeid kasutegureid, mis aitavad vähendada majanduse CO2-
heidet, suurendada taastuvenergia ja hajatootmise osa, luua tingimusi elektrienergia 
tõhusaks kasutamiseks transpordisektoris, anda tarbijatele võimaluse kohandada oma 
tarbimist, et nad saaksid kasu kõige madalamatest hindadest ja säästaksid samas energiat, 
parandada energiatõhusust ning anda hoogu ka ELi tehnoloogiaarendusele;

3. rõhutab pakilist vajadust uue, ajakohastatud, aruka ja paindliku energiataristu, eriti 
nutivõrkude järele, et võimaldada paindlikumat varu- ja tasakaalustamisvõimsust, 
sealhulgas individuaalseid mikrotootmisüksuseid ja salvestussüsteeme, uudset 
elektritarbimist (näiteks elektrisõidukid) ja nõudlusele reageerimise programme; peab 
tervitatavaks seda, et Euroopa ühendamise rahastus on pandud suurt rõhku ühishuvi 
pakkuvatele elektriprojektidele;

4. tuletab meelde, et suuremas osas stsenaariumidest, mis on kavandatud energia 
tegevuskavas aastani 2050, ei ole taastuvate energiaallikate hajatootmise nõuetekohane 
integreerimine teostatav ilma kohalike ja piirkondlike arukate elektrijaotusvõrkude 
arendamiseta;

5. nõuab nutivõrkude arendamisel koostöö tegemist Euroopa, riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil; on seisukohal, et nutivõrgud pakuvad ainulaadset võimalust edendada 
innovatsiooni, töökohtade loomist ja Euroopa tööstuse konkurentsivõimet, pidades 
eelkõige silmas väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid;

6. kutsub komisjoni üles hindama, kas kooskõlas kolmanda energia siseturu paketiga on vaja 
esitada ettepanekuid nutivõrkude arendamise ja edendamise kohta, kuna see võiks järjest 
enam võimaldada rohkemate turuosaliste kaasatust ning suurendada võimalikku 
koostoimet telekommunikatsiooni- ja energiavõrgu kasutamise, arendamise ja hooldamise 
vahel;

7. tuletab meelde, et nutivõrgud ei tohiks tekitada tarbijatele finantskohustusi, vaid peaksid 
olema neile kasuks, pakkudes täpset ja kasutajasõbralikku teavet ning andes neil 
võimaluse korraldada tõhusalt oma energiatarbimist ja -tootmist;

8. rõhutab, et nutivõrkude ülesanne on võimaldada kahesuunalist suhtlemist elektritootjate ja 
tarbijate vahel; toonitab, et väga tähtis on, et isikuandmed oleks hästi kaitstud ja tarbijatele 
vajalik teave kergesti kättesaadav;
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9. kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi üles lisama ja looma 
IKT-lahendustesse, nagu näiteks nutivõrkudesse, investeerimiseks rahalisi stiimuleid, et 
luua tootvate tarbijate turg.


