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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагане на възможностите на информационните и комуникационни 
технологии за улесняване на прехода към енергийно ефективна икономика с 
ниска въглеродна интензивност
(2009/2228(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 12 март 
2008 г. относно прилагане на възможностите на информационните и 
комуникационни технологии за улесняване на прехода към енергийно ефективна 
икономика с ниска въглеродна интензивност (COM(2009)0111), както и 
последвалата го препоръка от 9 октомври 2009 г. (C(2009)7604,

– като взе предвид съобщението на Комисията „Да инвестираме днес за бъдещето на 
Европа“ (COM(2009)0036),

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 11-12 декември 2008 г., и 
по-конкретно целите, определени за областта на климата и енергетиката,

- като взе предвид Европейския план за икономическо възстановяване 
(COM(2008)0800),

- като взе предвид съобщението на Комисията „Подобряване на енергийната 
ефективност чрез информационните и комуникационните технологии“ 
(COM(2008)0241),

- като взе предвид политическото споразумение между Европейския парламент и 
Съвета относно Предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета относно енергийните характеристики на сградите (преработка) COM 
(2008)0780),

- като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2008 г., озаглавено 
„План за действие за внедряване на интелигентните транспортни системи в Европа“ 
(COM(2008)0886),

- като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „План за действие за 
енергийна ефективност: реализиране на потенциала“ (COM(2006)0545),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните (A7-0000/2010),

A. като има предвид, че за да бъде установен контрол върху изменението на климата са 
необходими специални инструменти с цел намаляване на потреблението на енергия 
и на въглеродните емисии, 
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Б. като има предвид, че постигането на амбициозните цели в областта на климата и 
енергетиката, които Европейският съюз определи за 2020 г., ще бъде възможно 
единствено чрез съчетаване на енергийни и допълнителни мерки,

B. като има предвид, че секторът на ИКТ е отговорен за близо 8% от потреблението на 
електрическа енергия и за 2% от въглеродните емисии в Европа (1,75% се дължи на 
употребата на продукти и услуги от областта на ИКТ и 0,25% - на тяхното 
производство),

Г. като има предвид, че секторът на информационните и комуникационни технологии 
(ИКТ) чрез различните си приложения може да допринесе за повишаване на 
енергийната ефективност; като има предвид също така, че до настоящия момент 
посочените приложения не са били използвани подходящо,

Д. като има предвид, че професионалните организации, най-вече в сектора на 
транспорта и строителството, играят ключова роля за намаляване на енергийната 
интензивност, като улеснят прилагането на информационните и комуникационни 
технологии от служителите на съответните сектори,

Е. като има предвид необходимостта от наличност на съвместими методологии и 
инструменти за измерване и наблюдение на ефективността на енергийното 
потребление; като има предвид, че разпространението на интелигентни топломери 
може да намали потреблението на енергия до 10%,

Ж. като има предвид, че използването на посочените технологии е пряко свързано с 
разпространението и развитието на широколентовите услуги в Европа,

З. като има предвид необходимостта от възможно най-добро интегриране на 
дейностите, предприети досега чрез европейската политика в областта на научните 
изследвания и иновациите и обмена на информация и добри практики,

И. като има предвид, че определени отговорности и правомощия в областта на 
териториалното устройство, енергийните доставки, жилищното строителство и 
управлението на движението са от правомощията на националните, регионални и 
местни органи, 

Й. като има предвид значението на осведомяването на потребителите относно новите 
технологии и потенциалните енергийни и икономически ползи,

К. като има предвид екологичния отпечатък на ИКТ върху разпространението на 
различните онлайн сектори,

1. приветства съобщението и последвалата го препоръка на Европейската комисия, 
чиито основни принципи споделя; счита, че изборът на нормативни инструменти и 
приемането на общи и задължителни мерки на европейско равнище следва да 
отчита административните и икономически тежести, които понасят производството 
и европейските граждани;

2. следователно призовава Комисията да представи до края на 2010 г. набор от 
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препоръки, за да гарантира, че се прилага разумно измерване в съответствие с 
графика, определен в третия пакет за енергийния пазар, и че е определен минимален 
набор от функции за разумно измерване, така че на потребителите да се предоставят 
подобрени възможности за управление на енергийното им потребление и да се 
улесни въвеждането на нови енергийни услуги и иновационни, хармонизирани и 
оперативно съвместими „умни“ мрежови технологии, като се отчитат всички 
доказани най-добри практики, използвани в някои от държавите-членки;

3. отбелязва, че единствено чрез приемането на обща методология за изчисляване на 
потреблението на енергия и въглеродните емисии ще бъде възможно да се 
съпоставят съществуващите данни в различните държави-членки и да се подобри 
енергийната ефективност; посочва също така необходимостта да се пристъпи бързо 
към стандартизация на ИКТ, така че да се улесни свързването в мрежа на 
технологиите и услугите в полза на гражданите и на предприятията в Европейския 
съюз. Стандартизацията би следвало да предвиди, освен функциите по измерване, 
също и достъп до информация за договорите и за потреблението, възможност за
комуникация с централните системи на операторите чрез електрическа мрежа и 
съоръжение, позволяващо осъществяване и прекъсване на връзката чрез оперативна 
доставка от разстояние;

4. счита, че ИКТ могат да допринесат за пестенето на енергия, като постоянно се 
наблюдават данните, така че да се оптимизира потреблението на енергия от страна 
на публични и части субекти и да се подобри енергийната ефективност в 
многобройни сектори;

5. отбелязва, че ИКТ имат многобройни приложения в секторите на строителството, 
транспорта, логистиката, осветлението, електричеството, отоплението и  
вентилацията, насочени към подобряване на енергийната ефективност и 
енергийното управление; 

6. подчертава по този повод, че всеки сектор на енергийно потребление трябва да 
допринесе, в рамките на възможното, за подобряването на енергийната 
ефективност; отбелязва, че постигането на поставената на европейско равнище 
глобална цел ще зависи от сбора на спестената енергия, постигнат на всяко отделно 
равнище;

7. счита за приоритет възстановяването на европейската икономика чрез инвестиции в 
нови технологии, и по-конкретно в разработването на широколентови услуги в 
различните държави-членки като инструмент за икономически растеж, за достъп до 
нови системи и нови приложения на все по-голям брой европейски граждани и 
предприятия и за постигане на целите в областта на енергийната ефективност, 
поставени от Европейския съюз за 2020 г.;

8. призовава за разработване и разпространение на онлайн услуги (банкови услуги, 
електронна търговия, електронно правителство, електронно здравеопазване) за 
подобряване на качеството на услугите, предлагани на гражданите, и същевременно 
за ограничаване на въглеродните емисии; призовава държавите-членки да 
разработят посочените услуги, които освен че спестяват време на гражданите, дават 
възможност за ограничаване на придвижването в градовете;
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9. препоръчва разширяване на приложното поле на директивата относно енергийната 
ефективност в строителството чрез включване в нейния обхват на сградите с по-
малки размери в сравнение с предвидените и интегриране на ИКТ към мерките по 
прилагане в областта на енергийната ефективност; счита, че сертификатите за 
енергийните характеристики на обществените сгради следва да бъдат достъпни за 
обществото и лесно съпоставими;

10. подчертава, че по-голямото приложение на ИКТ ще стимулира европейската 
промишленост и пазара на нови технологии в областта на енергийната ефективност; 
счита, че в посочения процес на модернизация, изследванията следва да придобият 
важна роля; призовава държавите-членки да насърчат публичните и частни 
инвестиции в областта на енергийната ефективност, насочени към създаване и 
прилагане на лесно повторяеми технологии, насочени към подобряване на 
екологичното качество на градските центрове;

11. счита, че с оглед оптимизирането на производството на енергия и мрежите за 
пренос на енергия, е важно да се насърчи възможно най-бързо употребата на 
системите за интелигентно отчитане;

12. приветства държавите-членки, които вече лансираха пилотни проекти в областта на 
системите за интелигентно отчитане и насърчава другите държави-членки също да 
постигнат възможно най-скоро напредък в тази област; призовава Комисията да 
предостави съвместно финансиране за възможно най-голям брой пилотни проекти, 
обхващащи широк спектър, като използва наличните финансови инструменти и 
инструменти в областта на изследванията;

13. подкрепя създаването на работна група на Комисията за системите за интелигентно 
отчитане и препоръчва в своята работа групата да вземе предвид становищата на 
всички заинтересовани страни, най-вече на потребителите; призовава Комисията 
редовно да информира Парламента относно напредъка на работата на групата;

14. приканва Комисията да предвиди, въз основа на работата на работната група, 
съставянето на съобщение относно системите за интелигентно отчитане, което:  

a. да посочва пречките пред широкомащабното прилагане на системите за 
интелигентно отчитане, 

б. да предлага процедура за бързо достигане до обща минимална функционална 
спецификация за системите за интелигентно отчитане,

в. да състави пътна карта за постигане на напредък по прилагането им в 
държавите-членки и 

г. да въведе система за обмен на добри практики в тази област;

15. счита, че е необходимо до края на 2010 г. държавите-членки да се споразумеят за 
обща минимална функционална спецификация за системите за интелигентно 
отчитане, имаща за цел да предостави на потребителите информация относно 
тяхното потребление на енергия и средствата за по-доброто му управление;
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16. приканва Комисията да определи задължителен график, който всички сектори на 
ИКТ и държавите-членки трябва да спазват, за да се постигнат целите за намаляване 
на емисиите на CO2;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През декември 2008 г. Европейският съюз си постави важни цели в областта на 
пестенето на енергия и намаляването на въглеродните емисии до 2020 г.  За да постигне 
посочените цели, съобщението на Комисията от 12 март 2009 г. определя сектора на 
информационните и комуникационните технологии (ИКТ) като средство за 
подобряване на енергийната ефективност на отделните държави-членки. 

Ролята на ИКТ

ИКТ могат да допринесат:

за контролиране и управление на потреблението на енергия в различните сектори, най-
вече секторът на строителството и транспорта; 

за предоставяне на нови приложения и нови технологии, насочени към подобряване на 
използването на природните ресурси и внедряването на по-чисти производствени и 
промишлени процеси.

Следователно използването в по-голяма степен на ИКТ може да допринесе за 
подобряване на енергийната ефективност на Съюза и за увеличаване на 
конкурентоспособността на европейската промишленост. Безбройните приложения, 
които до този момент не бяха използвани в достатъчна степен, представляват 
значителен потенциал в областта на пестенето на енергия в много отрасли на 
икономиката.  Достатъчно е да помислим за осветлението на обществени и частни 
места, за регулирането на отоплението и на климатичните инсталации в сградите, за 
управлението на движението, за логистиката в транспорта, за онлайн услугите.

Европейската комисия изчисли, че основаните на ИКТ системи са в състояние да 
намалят потреблението на енергия на сградите, изчислявано на около 40% от общото 
европейско потребление на енергия, до 17% и на въглеродните емисии в транспорта -
до 27%. 

Особено значение, с оглед разумното използване на енергия, придобива 
дистанционното отчитане на топломерите, което позволява на потребителите да 
разполагат в реално време с пълна информация относно своето потребление на енергия 
и нейната цена.

Посоченото отчитане позволява да се осъществи двустранен поток на информация 
между управителите на мрежите, доставчиците на енергия и потребителите. 
Разпространението на интелигентни топломери би могло, според някои проучвания, да 
намали до 10% потреблението на енергия.

Позиция на Комисията
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Вследствие публикуването на съобщението от 12 март 2009 г., въз основа на настоящия 
доклад по собствена инициатива, Европейската комисия организира обширно 
допитване до общественото мнение, което, с ценния принос на експертите и 
проучванията на сектора, позволи изясняването на начина, по който ИКТ могат да 
допринесат за енергийната ефективност.

Бяха определени също така някои икономически сектори на европейско равнище, в 
които използването на ИКТ позволява да се постигнат амбициозните цели в областта на 
пестенето на енергия, както и ролята на Комисията за насърчаването на прилагането на 
нови технологии.

Една от основните пречки пред широкомащабното приложение на ИКТ е тясно 
свързана с липсата на методология и общи инструменти за измерване, количествено 
определяне и управление на посоченото отчитане, така че да се измери потреблението 
на енергия и въглеродните емисии.

Препоръката на Комисията от 9 октомври 2009 г. призовава секторът на ИКТ да 
определи до края на 2010 г. обща методология за определяне на общата специфика на 
системите за интелигентно отчитане. Предлага се също така пътна карта за въвеждане 
на интелигентни топломери в домовете на европейците и анализира правните 
възможности за ускоряване на постигането на целите за 2020 г.

Позиция на докладчика

Докладчикът принципно споделя основните насоки на съобщението и на препоръката 
на Комисията. Счита също така, че по-голямо приложение на информационните и 
комуникационни технологии (ИКТ) ще стимулира европейската промишленост и 
пазара на нови технологии. Въз основа на посочените предпоставки, докладчикът 
счита, че би трябвало да се посвети повече внимание на някои мерки, считани за 
приоритетни с оглед постигането на европейските цели. Посочените мерки по-
специално засягат:

 стандартизацията на инструментите за измерване: много от пречките пред бързото 
разпространение на инструментите и иновациите на ИКТ се дължат на липсата на 
общи методи и инструменти за измерване; докладчикът счита, че в тази област е 
необходимо да се приемат възможно най-бързо задължителни мерки и ясен график, 
които следва да се спазват от всички дружества, развиващи дейност в този сектор.  
С оглед на това би било добре Комисията да вземе предвид вече съществуващите в 
някои европейски реалности критерии за измерване, които към днешна дата са 
доказали, че конкретно допринасят за намаляването на потреблението на енергия и 
едновременно с това - за увеличаване на енергийната ефективност, както и за 
значителни икономически ползи за крайните потребители. Подобен опит следва да 
бъде пример за най-добри практики, от който да се тръгне към определяне на общ 
минимален европейски технологичен деноминатор. Стандартизацията би следвало 
да предвиди, освен функциите по измерване, също и достъп до информация за 
договорите и за потреблението, възможност за комуникация с централните системи 
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на операторите чрез електрическа мрежа и съоръжение, позволяващо 
осъществяване и прекъсване на връзката с оперативна доставка от разстояние.
Освен това, следва да се има предвид, че управлението от разстояние на повечето 
търговски операции и на основните дейности при топломерите представлява също 
положителен елемент за намаляването на емисиите на CO2, като по този начин се 
избягва намесата на място. Следва да се предприеме сходен подход при
измерването на потреблението на газ, като по този начин предимствата на „умните“ 
мрежи се прехвърлят и към мрежата за разпространение на природен газ. Накрая, 
прилагането на „умните“ мрежи в европейски мащаб ще се окаже от основно 
значение за „умните“ коли, основани на мобилността в близко бъдеще. Що се 
отнася до избора на правен инструмент, би било подходящо да се предпочетат 
мерки, които ще позволят по-бърза стандартизация. Във връзка с това следва да не 
се изключва възможността за съставяне на препоръка, ако изборът на 
законодателен подход се окаже прекалено обременяващ от финансова и 
административна гледна точка.

 стартирането на пилотни проекти: за широкомащабното разпространение на ИКТ 
технологии докладчикът счита, че е необходимо да се насърчават партньорствата 
между секторите и градските общности, както и местните и регионални органи да 
бъдат информирани за подобряването на енергийната ефективност чрез ИКТ. В 
този смисъл ще бъде необходимо Комисията и държавите-членки да посветят 
повече усилия на стартирането на пилотни проекти, като използват 
съществуващите инструменти, изследователските програми или като прибягват до 
нови специфични проекти.

 многобройните приложения на ИКТ: подобряването на енергийната ефективност 
предполага приемането на комплекс от мерки, насочени към намаляване на 
потреблението и по-добро управление на производството и предлагането на услуги.
Докладчикът отбелязва значителния принос на ИКТ за изпълнение на общите 
енергийни цели и посочва, че за приложенията, които до момента не са били 
използвани достатъчно, в бъдеще трябва да се осигури повече пространство в 
различните икономически сектори. Бързото разпространение на решения, основани 
на информационните и комуникационни технологии изисква също така мащабно 
разпространение на широколентовите услуги.

 разпространение на добри практики: европейското население се концентрира все 
повече в градските агломерации; поради това, успехът на организацията и 
функционирането на средните и големите градове ще бъде от значение за 
постигането на амбициозните цели в областта на намаляването на емисиите на CO2 
и на енергийната ефективност. Докладчикът подчертава, че приложението на ИКТ 
в управлението и организирането на градските агломерации има по-голям 
потенциал за увеличаване на енергийната ефективност. Проектът „умни градове“ и 
инициативата "Конвент на кметовете" показаха параметрите за постигане на успех 
в градовете. Успешната организация на градовете благодарение на ИКТ може в 
значителна степен да намали енергийното въздействие на градовете. Би трябвало 
да се насърчи разпространението на добри практики и органите, вземащи решения 
на местно равнище, да осъзнаят в по-голяма степен възможностите за използване 
на потенциала на ИКТ. 


