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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας 
για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα
(2009/2228(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την από 12 Μαρτίου 2009 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την κινητοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά 
αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα (COM(2009)0111), καθώς και την 
από 9 Οκτωβρίου 2009 συνεπακόλουθη Σύσταση (C(2009)7604),

- έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Επενδύοντας σήμερα για την 
Ευρώπη του αύριο" (COM(2009)0036),

- έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης-12ης 
Δεκεμβρίου 2008, και ειδικότερα τους στόχους που τέθηκαν στο κλιματικό και το 
ενεργειακό πεδίο,

- έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης για μια ταχύτερη 
αποκατάσταση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης (COM(2008)0800),

- έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης μέσω των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών" (COM(2008)0241),

- έχοντας υπόψη την πολιτική συμφωνία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-Συμβουλίου επί της 
πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) (COM(2008)0780),

- έχοντας υπόψη την από 16 Δεκεμβρίου 2008 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Σχέδιο 
δράσης για την εξάπλωση των ευφυών συστημάτων μεταφοράς στην Ευρώπη" 
(COM(2008)0886),

- έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Σχέδιο δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση: Αξιοποίηση του δυναμικού" (COM(2006)0545),

- έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων (A7-0000/2010),

A. εκτιμώντας ότι ο έλεγχος της κλιματικής αλλαγής απαιτεί την έγκριση ειδικών μέτρων με 
σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών άνθρακα,

B. εκτιμώντας ότι μόνο μέσω ενός μείγματος ενεργειακών και συμπληρωματικών μεταξύ 
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τους μέτρων θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους φιλόδοξους κλιματικούς και 
ενεργειακούς στόχους που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει για το 2020,

Γ. εκτιμώντας ότι ο τομέας των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας 
ευθύνεται κατά ποσοστό 8% περίπου για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και κατά 
2% για τις εκπομπές άνθρακα στην Ευρώπη (από το οποίο ποσοστό το 1,75% απορρέει 
από τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και το 0,25% από την παραγωγή τους),

Δ. εκτιμώντας ότι ο τομέας των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
μπορεί να συμβάλει μέσω διαφόρων εφαρμογών στην βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης κι ότι μέχρι σήμερα οι εφαρμογές αυτές δεν χρησιμοποιήθηκαν καταλλήλως,

Ε. εκτιμώντας ότι οι επαγγελματικές οργανώσεις, ιδίως στους τομείς των μεταφορών και των 
κτιρίων, έχουν έναν κεντρικό ρόλο να διαδραματίσουν για τη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης μέσα από την χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας από τους εργαζόμενους σε αυτούς τους τομείς,

ΣΤ.εκτιμώντας ότι είναι ανάγκη να διαθέτουμε μεθοδολογίες και εργαλεία ικανά για τη 
μέτρηση και επιτήρηση της ενεργειακής κατανάλωσης κι ότι η εξάπλωση των "έξυπνων"
μετρητών μπορεί να μειώσει μέχρι και κατά 10% την ενεργειακή κατανάλωση,

Ζ. εκτιμώντας ότι η χρήση αυτών των τεχνολογιών συνδέεται άμεσα με την εξάπλωση και 
την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη,

Η. εκτιμώντας ότι πρέπει να εναρμονίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μεταξύ τους τις 
δράσεις που έγιναν έως τώρα μέσω της ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς της έρευνας 
και της καινοτομίας και μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών,

Θ. εκτιμώντας ότι ορισμένες αρμοδιότητες και εξουσίες στο θέμα της χωροταξίας, του 
ενεργειακού εφοδιασμού, των δημοσίων κτιρίων και της διαχείρισης της κυκλοφορίας 
ανήκουν στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές,

Ι. εκτιμώντας τη σημασία της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών απέναντι στις νέες 
τεχνολογίες και στα προσδοκώμενα ενεργειακά και οικονομικά οφέλη τους,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη το οικολογικό αποτύπωμα των ΤΠΕ στο πλαίσιο της διάχυσης των 
διαφόρων online τομέων, 

1. υποδέχεται ευνοϊκά την Ανακοίνωση και την συνεπακόλουθη Σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, των οποίων συμμερίζεται τις γενικές κατευθύνσεις· θεωρεί ότι η επιλογή των 
κανονιστικών κειμένων και η έγκριση κοινών και δεσμευτικών μέτρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις για τη 
βιομηχανία και για τους ευρωπαίους πολίτες·

2. ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή να υποβάλει μέχρι το τέλος του 2010 μια σειρά 
από συστάσεις προκειμένου οι "έξυπνοι" μετρητές να τεθούν σε εφαρμογή βάσει του 
χρονοδιαγράμματος που έχει ορίσει η τρίτη δέσμη μέτρων για την ενεργειακή αγορά και 
να προσδιοριστεί μια σειρά από ελάχιστες λειτουργίες για τους "έξυπνους" μετρητές ώστε 
να προσφερθούν στους καταναλωτές μεγαλύτερες δυνατότητες διαχείρισης της 
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ενεργειακής κατανάλωσής τους και να διευκολυνθεί η καθιέρωση νέων ενεργειακών 
υπηρεσιών και ενός καινοτόμου, εναρμονισμένου και διαλειτουργικού ευρωπαϊκού 
έξυπνου ενεργειακού δικτύου που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις δοκιμασμένες βέλτιστες 
πρακτικές που εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη·

3. επισημαίνει ότι μόνο μέσω της έγκρισης μιας κοινής μεθοδολογίας για τη μέτρηση της 
ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών άνθρακα θα καταστεί δυνατή η σύγκριση 
των δεδομένων από τα διάφορα κράτη μέλη και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης· 
τονίζει επίσης την ανάγκη ταχείας τυποποίησης των ΤΠΕ προκειμένου να προωθηθεί η 
διαδικτύωση των τεχνολογιών και υπηρεσιών, προς όφελος των πολιτών και των 
επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τυποποίηση θα πρέπει, πέρα από τις 
λειτουργίες μέτρησης, να προβλέπει και την πρόσβαση στις συμβατικές πληροφορίες και 
στις πληροφορίες που αφορούν την κατανάλωση, τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα 
κεντρικά συστήματα των φορέων μέσω του ηλεκτρικού δικτύου και μια διάταξη που να 
επιτρέπει την εξ αποστάσεως σύνδεση και αποσύνδεση της παροχής·

4. θεωρεί ότι οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν στην ενεργειακή εξοικονόμηση μέσα από τη 
διαρκή παρακολούθηση των δεδομένων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της δημόσιας και 
ιδιωτικής ενεργειακής κατανάλωσης και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε 
πολλούς τομείς·

5. επισημαίνει ότι στους τομείς των κτιρίων, των μεταφορών, της διοικητικής μέριμνας, του 
φωτισμού, του ηλεκτρισμού, της θέρμανσης και του αερισμού, οι ΤΠΕ μπορούν να έχουν 
πολλές εφαρμογές για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και διαχείρισης·

6. τονίζει επ΄αυτού ότι κάθε τομέας ενεργειακής κατανάλωσης οφείλει να συμβάλει -στο 
μέτρο του δυνατού- στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης· επισημαίνει ότι η επίτευξη 
του επιδιωκόμενου σε ευρωπαϊκό επίπεδο γενικού στόχου θα προκύψει από το άθροισμα 
των ενεργειακών εξοικονομήσεων σε όλους τους τομείς·

7. αποδίδει προτεραιότητα στο να ανακάμψει η ευρωπαϊκή οικονομία μέσω επενδύσεων στις 
νέες τεχνολογίες και ειδικότερα στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στα διάφορα κράτη 
μέλη ως μέσου για την οικονομική μεγέθυνση, για την πρόσβαση όλο και περισσότερων 
ευρωπαίων πολιτών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε νέα συστήματα και σε νέες 
εφαρμογές και για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα 
ενεργειακής απόδοσης μέχρι το έτος 2020·

8. ζητεί την ανάπτυξη και διάδοση των υπηρεσιών online (τραπεζικές υπηρεσίες, 
ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική υγεία) προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα των προσφερόμενων στους πολίτες υπηρεσιών και ταυτόχρονα να 
μειωθούν οι εκπομπές άνθρακα· ζητεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις υπηρεσίες 
αυτές οι οποίες, πέρα από την εξοικονόμηση χρόνου για τον πολίτη, επιτρέπουν και μια 
μείωση των μετακινήσεων μέσα στην πόλη·

9. συνιστά να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών περί ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων ώστε να συμπεριληφθούν και τα κτίρια διαστάσεων μικρότερων των 
προβλεπομένων και να ενσωματωθούν οι ΤΠΕ στα εκτελεστικά μέτρα επί θεμάτων 
ενεργειακής απόδοσης· θεωρεί ότι τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων 
κτιρίων πρέπει να είναι ανοικτά στο κοινό και να είναι εύκολα συγκρίσιμα μεταξύ τους·
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10. θεωρεί ότι μια ευρύτερη εφαρμογή των ΤΠΕ θα τονώσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία και 
την αγορά νέων τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης· θεωρεί ότι, σε αυτή τη διεργασία 
εκσυγχρονισμού, η έρευνα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
δώσουν κίνητρα για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, με 
σκοπό τη δημιουργία και τελειοποίηση τεχνολογιών εύκολα αυτοαναπαραγόμενων και 
που θα επιδιώκουν τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα·

11. εκτιμά ότι, για να βελτιστοποιηθούν η ενεργειακή παραγωγή και τα δίκτυα μεταφοράς 
ηλεκτρισμού, πρέπει να προωθηθεί το ταχύτερο η χρήση έξυπνων συστημάτων μέτρησης·

12. συγχαίρει όσα κράτη μέλη έχουν ήδη εκκινήσει πιλοτικά προγράμματα για τα συστήματα 
έξυπνων μετρητών και προτρέπει και τα άλλα κράτη μέλη να επιτύχουν επίσης πρόοδο σε 
αυτό τον τομέα το ταχύτερο δυνατόν· ζητεί από την Επιτροπή να συγχρηματοδοτήσει όσο 
το δυνατόν περισσότερα πιλοτικά έργα σε μεγάλη κλίμακα, μέσω των υφισταμένων 
χρηματοδοτικών και ερευνητικών μηχανισμών·

13. υποδέχεται ευνοϊκά τη δημιουργία μιας "task force" στην Επιτροπή για τα έξυπνα 
συστήματα μετρητών και συνιστά να λάβει η Επιτροπή υπόψη της στις εργασίες της τη 
γνώμη όλων των εμπλεκομένων, και ειδικότερα των καταναλωτών· ζητεί από την 
Επιτροπή να το τηρεί τακτικά ενήμερο για την πρόοδο των εργασιών της·

14. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, βάσει των εργασιών της "task force", τη δυνατότητα 
έκδοσης μιας Ανακοίνωσης για τα έξυπνα συστήματα μετρητών, η οποία:

α. θα εντοπίσει τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η εφαρμογή των έξυπνων συστημάτων 
μέτρησης σε μεγάλη κλίμακα,

β. θα προτείνει μια διαδικασία για την ταχεία έκδοση κοινών ελάχιστων 
χαρακτηριστικών λειτουργίας για τα έξυπνα συστήματα μετρητών,

γ. θα συντάξει έναν "οδικό χάρτη" για να προχωρήσει η εφαρμογή στα κράτη μέλη, και

δ. θα δημιουργήσει ένα σύστημα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτό.

15. θεωρεί ότι πρέπει τα κράτη μέλη να έχουν συμφωνήσει μέχρι το τέλος του 2010 ως προς 
τα κοινά ελάχιστα χαρακτηριστικά λειτουργίας για τα έξυπνα συστήματα μετρητών, 
προκειμένου να παρέχονται στους καταναλωτές πληροφορίες για την ενεργειακή τους 
κατανάλωση και για τους τρόπους καλύτερης διαχείρισής της·

16. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα που όλοι οι τομείς 
των ΤΠΕ και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρήσουν προκειμένου να επιτύχουμε τους 
στόχους στο θέμα της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τον Δεκέμβριο 2008, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε στον εαυτό της σημαντικούς στόχους ως 
προς την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα μέχρι το έτος 2020. 
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η από 12 Μαρτίου 2009 Ανακοίνωση της Επιτροπής 
θεωρεί τον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) ως ένα 
μέσον για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των διαφόρων κρατών μελών.

Ο ρόλος των ΤΠΕ

Οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν:

- στον έλεγχο και τη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης σε διάφορους τομείς, και 
ειδικότερα στους τομείς των κτιρίων και των μεταφορών,

- στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών και νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση του τρόπου 
χρήσης των φυσικών πόρων και για την χρήση καθαρότερων παραγωγικών και 
βιομηχανικών διαδικασιών.

Η ευρύτερη χρήση των ΤΠΕ μπορεί επομένως να συμβάλει στη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Οι αναρίθμητες εφαρμογές, που έως τώρα υπο-χρησιμοποιούνταν, 
παρουσιάζουν αξιόλογες δυνατότητες από άποψη ενεργειακής εξοικονόμησης σε πολλούς 
τομείς της οικονομίας. Αρκεί να αναφέρουμε τους τομείς του φωτισμού των δημοσίων και 
ιδιωτικών χώρων, τη ρύθμιση της θέρμανσης και του κλιματισμού των κτιρίων, τη διαχείριση 
της κυκλοφορίας, τη διοικητική υποστήριξη των μεταφορών, τις υπηρεσίες online.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολόγισε πως τα βασισμένα στις ΤΠΕ συστήματα μπορούν να 
μειώσουν έως και κατά 17% την ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων -που υπολογίζεται σε 
40% της συνολικής ευρωπαϊκής ενεργειακής κατανάλωσης- και τις εκπομπές άνθρακα από 
τις μεταφορές έως και κατά 27%.

Στον εξορθολογισμό της χρήσης της ενέργειας ιδιαίτερη σημασία έχει η εξ αποστάσεως 
ανάγνωση των μετρητών, για να μπορούν οι καταναλωτές να έχουν μέσα σε πραγματικό 
χρόνο πλήρεις πληροφορίες για την ενεργειακή τους κατανάλωση και για το κόστος της.

Η τηλε-ανάγνωση επιτρέπει αμφίδρομη ροή πληροφοριών μεταξύ των διαχειριστών των 
δικτύων, των παρόχων ενέργειας και των καταναλωτών. Η εξάπλωση της χρήσης έξυπνων 
μετρητών θα μπορούσε, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, να επιτύχει μέχρι και κατά 10% 
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Η θέση της Επιτροπής

Μετά τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης της 12ης Μαρτίου 2009, που είναι η αφορμή για την 
παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια δημόσια διαβούλευση 
ευρείας κλίμακας που, με την πολύτιμη συνδρομή εμπειρογνωμόνων και τομεακών μελετών, 
επέτρεψε να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν στην 
ενεργειακή απόδοση.
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Αφετέρου προσδιορίστηκαν κάποιοι οικονομικοί τομείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους οποίους 
η χρήση των ΤΠΕ επιτρέπει την επίτευξη φιλόδοξων στόχων σε θέματα εξοικονόμησης 
ενέργειας, ενώ προσδιορίστηκε και ο ρόλος της Επιτροπής στην παροχή κινήτρων για την 
εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

Ένα από τα κυριότερα εμπόδια για την ευρεία χρήση των ΤΠΕ συνδέεται στενά με την 
απουσία κοινών μεθοδολογιών και μηχανισμών μέτρησης, ποσοτικοποίησης και διαχείρισης 
της τηλεανάγνωσης για τη μέτρηση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών 
άνθρακα.

Η από 9 Οκτωβρίου 2009 Σύσταση της Επιτροπής καλεί για το λόγο αυτό τον τομέα των 
ΤΠΕ να προσδιορίσει μέχρι το τέλος του 2010 κοινές μεθοδολογίες για την κατάρτιση κοινών 
τεχνικών χαρακτηριστικών στα έξυπνα συστήματα μέτρησης. Προτείνει επίσης ένα 
χρονοδιάγραμμα για την καθιέρωση των έξυπνων μετρητών στα σπίτια των ευρωπαίων και 
αναλύει τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις σε επίπεδο κανονισμών προκειμένου να επιταχυνθεί 
η επίτευξη των στόχων του έτους 2020.

Η θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια συμμερίζεται σε γενικές γραμμές τις βασικές κατευθύνσεις της Ανακοίνωσης 
και της Σύστασης της Επιτροπής. Θεωρεί αφετέρου ότι η ευρύτερη εφαρμογή των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) θα τονώσει την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία και την αγορά των νέων τεχνολογιών. Εκκινώντας από αυτή την υπόθεση, η 
εισηγήτρια πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε ορισμένα μέτρα που έχουν 
κριθεί ότι έχουν προτεραιότητα για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων. Τα μέτρα αυτά 
αφορούν ειδικότερα:

 την τυποποίηση των εργαλείων μέτρησης: πολλά εμπόδια στην ταχεία εξάπλωση της 
χρήσης των εργαλείων και των καινοτομιών ΤΠΕ οφείλονται στην απουσία κοινών 
μεθόδων και εργαλείων μέτρησης. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι στο πεδίο αυτό πρέπει να 
εγκριθούν το ταχύτερο δεσμευτικά μέτρα και ένα σαφέστατο χρονοδιάγραμμα που όλες 
οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στον τομέα αυτόν θα πρέπει να σεβαστούν. Υπ΄αυτό το 
πρίσμα, θα πρέπει η Επιτροπή να λάβει υπόψη της τα ήδη υφιστάμενα σε ορισμένες 
ευρωπαϊκές χώρες κριτήρια μέτρησης που ήδη έχουν αποδείξει ότι συμβάλλουν με 
συγκεκριμένο τρόπο στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης με ταυτόχρονη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης και σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα για τον τελικό 
χρήστη. Γι΄αυτό, οι εμπειρίες αυτές πρέπει να αποτελέσουν ένα υπόδειγμα βέλτιστων 
πρακτικών που θα γίνει η αφετηρία για τον προσδιορισμό ενός ευρωπαϊκού τεχνολογικού 
ελάχιστου κοινού παρονομαστή. Η τυποποίηση θα πρέπει να προβλέψει, πέρα από τις 
λειτουργίες μέτρησης, και την πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τις συμβάσεις 
και την κατανάλωση, τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα κεντρικά συστήματα των 
φορέων μέσω του ηλεκτρικού δικτύου και μια διάταξη που να επιτρέπει την εξ 
αποστάσεως σύνδεση και αποσύνδεση της παροχής. Ακόμη, λαμβάνεται υπόψη ότι η εξ 
αποστάσεως διαχείριση των μεγάλης πλειονότητας των εμπορικών συναλλαγών και των 
κυριότερων δραστηριοτήτων που αφορούν τους μετρητές, καθιστώντας περιττή την επί 
τόπου μετακίνηση, είναι ένα θετικό στοιχείο και για τη μείωση των εκπομπών CO2. Μια 
ανάλογη αντίληψη θα πρέπει να πρυτανεύσει στη μέτρηση της κατανάλωσης φυσικού 
αερίου, ώστε να επεκταθούν τα πλεονεκτήματα του έξυπνου μετρητή και στα δίκτυα 
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διανομής φυσικού αερίου. Τέλος, η εφαρμογή των έξυπνων μετρητών σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα θα αποβεί θεμελιώδης και για τα έξυπνα αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της 
κινητικότητας που θα επικρατήσει στο προσεχές μέλλον. Ως προς την επιλογή νομικού 
κειμένου, θα πρέπει να προτιμήσουμε εκείνες τις κατηγορίες νομικών κειμένων που θα 
επιτρέψουν μια ταχύτερη τυποποίηση. Επομένως, δεν πρέπει να αποκλεισθεί η έκδοση 
σύστασης, εάν η επιλογή κειμένου νομοθετικού τύπου αποδειχθεί πολύ δαπανηρή από 
οικονομική και διοικητική άποψη.

 την εκκίνηση πιλοτικών έργων: για την ευρεία διάδοση των ΤΠΕ, η εισηγήτρια θεωρεί 
απαραίτητο να ενθαρρυνθούν οι συμπράξεις μεταξύ τομέων και να ευαισθητοποιηθούν οι
δήμοι και οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς ως προς την βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης μέσω των ΤΠΕ. Υπ΄αυτή την έννοια, θα πρέπει η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να κάνουν μια μεγαλύτερη προσπάθεια για την εκκίνηση πιλοτικών έργων αξιοποιώντας 
υφιστάμενους μηχανισμούς, ερευνητικά προγράμματα ή νέα ειδικά προγράμματα.

 τις διάφορες εφαρμογές των ΤΠΕ: η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης προϋποθέτει 
την έγκριση ενός μείγματος μέτρων για τη μείωση της κατανάλωσης και για τη βελτίωση 
της διαχείρισης της παραγωγής και της προσφοράς υπηρεσιών. Η εισηγήτρια τονίζει τη 
σημαντική συμβολή των ΤΠΕ στην επίτευξη των κοινών ενεργειακών στόχων και 
πιστεύει ότι οι μέχρι σήμερα υποχρησιμοποιούμενες εφαρμογές θα πρέπει στο μέλλον να 
έχουν μεγαλύτερη παρουσία στους διαφόρους τομείς της οικονομίας. Η ταχεία διάδοση 
των λύσεων που στηρίζονται στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας 
απαιτεί και την ευρεία επέκταση της χρήσης των ευρυζωνικών δικτύων.

 την διάχυση των βέλτιστων πρακτικών: ο ευρωπαϊκός πληθυσμός συγκεντρώνεται όλο 
και πιο πολύ στα πολεοδομικά συγκροτήματα. Έτσι, η επιτυχής οργάνωση και λειτουργία 
των μεσαίων και μεγάλων πόλεων θα παίξει σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των 
φιλόδοξων στόχων της μείωσης των εκπομπών CO2 και της βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης. Η εισηγήτρια τονίζει ότι η εφαρμογή των ΤΠΕ στη διαχείριση και στην 
οργάνωση των πολεοδομικών συγκροτημάτων προσφέρει μεγάλες δυνατότητες 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Το σχέδιο "smart cities" (έξυπνες πόλεις) και η 
πρωτοβουλία "Convenant of Mayors" (Συμφωνία Δημάρχων) απέδειξαν σαφώς τις 
παραμέτρους για μια επιτυχή προσπάθεια στο πλαίσιο μιας πόλης. Η επιτυχημένη -χάρη 
στη βοήθεια των ΤΠΕ- οργάνωση μιας πόλης μπορεί να μειώσει το ενεργειακό 
αποτύπωμα των πόλεων σε σημαντικό βαθμό. Θα πρέπει να προαχθεί η διάδοση των 
βέλτιστων πρακτικών και να βελτιωθεί ο βαθμός συνειδητοποίησης των τοπικών 
αρμοδίων σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες των ΤΠΕ που θα πρέπει να αξιοποιηθούν.


