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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

info- ja kommunikatsioonitehnoloogia aktiveerimise kohta, et hõlbustada üleminekut 
energiatõhusale ja vähem süsinikdioksiidiheidet tekitavale majandusele
(2009/2228(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 12. märtsi 2008. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele info- ja 
sidetehnoloogia aktiveerimise kohta, et hõlbustada üleminekut energiatõhusale ja vähem 
CO2-heiteid tekitavale majandusele (KOM(2009)0111), ning sellele järgnenud 9. oktoobri 
2009. aasta soovitust (C(2009)7604;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa tulevikku tuleb investeerida juba täna” 
(KOM(2009)0036);

– võttes arvesse nõukogu 11.-12. detsembri 2008. aasta kohtumise järeldusi ning eelkõige 
kliima- ja energiavaldkonnas seatud eesmärke;

– võttes arvesse Euroopa majanduse taastamise kava eesmärgiga taastada majanduskasvu 
kiiremini (KOM(2008)0800);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Energiatõhususe parandamine info- ja sidetehnoloogia
abil” (KOM(2008)0241);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu poliitilist kokkulepet seoses ettepanekuga 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ehitiste energiatõhususe kohta 
(uuesti sõnastatud) (KOM(2008)0780);

– võttes arvesse komisjoni 16. detsembri 2008. aasta teatist „Tegevuskava intelligentsete 
transpordisüsteemide kasutuselevõtuks Euroopas” (KOM(2008)0886);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Energiatõhususe tegevuskava – Potentsiaali 
realiseerimine” (KOM(2006)0545);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0000/2010),

A. arvestades, et kliimamuutusega toimetulekuks on vaja vastu võtta konkreetsed vahendid 
energiatarbimise ja süsinikdioksiidiheite vähendamiseks;

B. arvestades, et ainult energiaga seotud ja täiendavate meetmete ühendamise kaudu on 
võimalik saavutada ambitsioonikad kliima- ja energiaeesmärgid, mille Euroopa Liit on 
seadnud aastaks 2020;

C. arvestades, et ligikaudu 8% elektrienergia tarbimise ja 2% süsinikdioksiidiheite eest 
vastutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor (1,75% tuleneb info- ja 
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kommunikatsioonitehnoloogia toodete ja teenuste kasutamisest ning 0,25% nende 
tootmisest);

D. arvestades, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor võib mitmete rakenduste abil 
aidata energiatõhusust suurendada; arvestades samuti, et tänaseni ei ole neid rakendusi 
õigesti kasutatud;

E. arvestades, et kutseorganisatsioonidel, eelkõige transpordi- ja ehitussektoris on täita 
põhiroll energiamahukuse vähendamises, soodustades info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia rakendamist töötajate poolt asjaomases sektoris;

F. arvestades vajadust energiatarbimise tõhususe mõõtmise ja jälgimise meetodite ning 
vahendite kooskõla järele; arvestades, et arukate arvestite levik võib energiatarbimist 
vähendada kuni 10%;

G. arvestades, et kõnealuste tehnoloogiate kasutamine on otseselt seotud lairibaühenduse 
leviku ja arenguga Euroopas;

H. arvestades vajadust seni võetud meetmeid paremini integreerida Euroopa teadus- ja 
innovatsioonipoliitika ning teabevahetuse ja heade tavade vahetuse kaudu;

I. arvestades, et mõned kohustused ja volitused maakasutuse kavandamisel, 
energiavarustuses, ehituses ja transpordikorralduses kuuluvad riikliku, piirkondliku ja 
kohaliku pädevuse alla;

J. arvestades, et on oluline tõsta tarbijate teadlikkust uutest tehnoloogiatest ning nende 
energia- ja majanduskasu võimalustest;

K. arvestades info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ökoloogilist jalajälge mitmesuguste 
sektorite toodete levitamisele võrgus,

1. väljendab heameelt Euroopa Komisjoni teatise ja sellele järgnenud soovituse üle, mille 
seisukohti parlament üldjoontes jagab; on seisukohal, et õigusaktide valikul ning Euroopa 
tasandil ühiste ja õiguslikult siduvate meetmete vastuvõtmisel tuleb arvesse võtta haldus-
ja majanduslikku koormust Euroopa tööstuse ning kodanike jaoks;

2. seetõttu palub komisjonil esitada 2010. aasta lõpuks soovitused, kuidas tagada arukate 
mõõtevahendite kasutuselevõtmine vastavalt kolmandas energiaturu paketis sätestatud 
ajakavale ning arukate mõõtevahendite miinimumfunktsioonide määratlemine, et anda 
tarbijatele paremad võimalused nende energiatarbimise haldamiseks ja edendada uute 
energiateenuste ning uuenduslikku, harmoniseeritud ja koostalitlusvõimelise Euroopa 
intelligentse võrgu kasutuselevõttu, arvestades kõiki parimaid tavasid, mis on end 
mõnedes liikmesriikides tõestanud;

3. tõdeb, et eri liikmesriikides kogutud andmeid on võimalik võrrelda ja energiatõhusust 
parandada ainult ühiste meetodite vastuvõtmisega energiatarbimise ja 
süsinikdioksiidiheite mõõtmiseks; märgib ühtlasi vajadust asuda kiiresti info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat standardima selleks, et soodustada tehnoloogiate ja 
teenuste võrgustiku loomist Euroopa Liidu kodanike ja ettevõtjate jaoks; standardimine 
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peab lisaks mõõtmisfunktsioonidele ette nägema ka juurdepääsu teabele lepingute ja 
tarbimise kohta, operaatorite kesksüsteemidega teabevahetuse võimaluse elektrivõrgu 
kaudu ning kaugjuhtimisega vahendi abil, millega saab elektrivarustust sisse ja välja 
lülitada;

4. on seisukohal, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võib aidata energiat säästa 
andmete pideva jälgimise kaudu, et optimeerida avaliku ja erasektori energiatarbimist ja 
parandada energiatõhusust paljudes sektorites;

5. tõdeb, et ehitus-, transpordi-, logistika-, valgustus-, elektri-, kütte- ja ventilatsioonisektoris 
on info- ja kommunikatsioonitehnoloogial arvukalt rakendusvõimalusi energiatõhususe ja 
-haldamise parandamiseks;

6. rõhutab sellega seoses, et iga energiatarbimisega seotud sektor peab võimaluse piires 
energiatõhususe parandamisele kaasa aitama; tõdeb, et Euroopa tasandil taotletava üldise 
eesmärgi saavutamine tuleneb igal tasandil saavutatud energiasäästu hulgast;

7. peab esmatähtsaks elavdada Euroopa majandust investeeringutega uutesse 
tehnoloogiatesse ja eelkõige selleks, et edendada eri liikmesriikides lairibaühendust kui 
majanduskasvu vahendit, uutele süsteemidele ja uutele rakendustele juurdepääsu üha 
suurema arvu Euroopa kodanike ja ettevõtjate jaoks ning Euroopa Liidus energiatõhususe 
valdkonnas 2020. aastaks seatud eesmärkide saavutamist;

8. taotleb sidusteenuste (pangandusteenused, e-kaubandus, e-valitsus, e-tervishoid) 
arendamist ja levitamist, et parandada kodanikele pakutava teenuse kvaliteeti ja 
vähendada samal ajal süsinikdioksiidiheidet; palub liikmesriikidel arendada neid 
teenuseid, mis lisaks kodanike ajalisele võidule võimaldavad vähendada linnas liiklemist;

9. soovitab laiendada ehitiste energiatõhususe direktiivi reguleerimisala ettenähtust 
väiksematele ehitistele ja integreerida energiatõhususe meetmetesse info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia; on seisukohal, et avalike hoonete energiamärgised peavad 
olema üldsusele kättesaadavad ja hõlpsasti võrreldavad;

10. väidab, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia laialdasem rakendamine stimuleerib 
Euroopa tööstust ja uute energiatõhususe tehnoloogiate turgu; on seisukohal, et selles 
ajakohastamise protsessis peab teadusuuringutel olema tähtis roll; palub liikmesriikidel 
stimuleerida avaliku ja erasektori investeeringuid energiatõhususse, et luua ja töötada 
välja kergesti ülevõetavad ja linnakeskuste keskkonna kvaliteeti parandavad tehnoloogiad;

11. usub, et energiatootmiseks ja elektri põhivõrkude optimeerimiseks on oluline edendada 
arukate näidikulugemissüsteemide võimalikult kiiret kasutuselevõttu;

12. väljendab heameelt liikmesriikide üle, kes on juba käivitanud katseprojekte kõnealuse 
arukate näidikulugemissüsteemide algatuse valdkonnas, ja julgustab teisi liikmesriike 
selles valdkonnas samuti võimalikult kiiresti edasi liikuma; palub komisjonil 
kaasrahastada võimalikult suurel arvul laiaulatuslikke katseprojekte, kasutades 
olemasolevaid rahalisi ja teaduslikke vahendeid;

13. kiidab heaks arukate näidikulugemissüsteemide valdkonnas töökonna loomise komisjonis 
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ja soovitab, et kõnealune töökond võtaks oma töös arvesse kõikide sidusrühmade, 
eelkõige tarbijate arvamusi; palub komisjonil parlamenti oma töö edenemisest 
korrapäraselt teavitada;

14. kutsub komisjoni üles kaaluma töökonna töö põhjal arukate näidikulugemissüsteemide 
kohta teatise koostamist, milles

a. määratakse kindlaks arukate näidikulugemissüsteemide laialdase rakendamise 
takistused;

b. tehakse soovitus korra kohta, kuidas saada kiiresti valmis ühine arukate 
näidikulugemissüsteemide minimaalne tehniline töökirjeldus;

c. koostatakse tegevuskava kõnealuste süsteemide rakendamise edendamiseks 
liikmesriikides ja

d. kehtestatakse heade tavade vahetamise süsteem kõnealuses valdkonnas;

15. on seisukohal, et on tingimata vajalik, et liikmesriigid jõuaksid 2010. aasta lõpuks 
kokkuleppele ühise arukate näidikulugemissüsteemide minimaalse tehnilise töökirjelduse 
osas, mis annaks tarbijaile teavet nende energiatarbimise kohta ja vahendid tarbimist 
paremini hallata;

16. kutsub komisjoni üles määrama kindlaks siduva ajakava, mida kõik info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia sektorid ja liikmesriigid peavad järgima selleks, et täita 
süsinikdioksiidiheite vähendamisega seotud eesmärgid;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Euroopa Liit seadis endale 2008. aasta detsembris 2020. aastaks olulised eesmärgid seoses 
energia säästmise ja süsinikdioksiidiheite vähendamisega. Nende eesmärkide saavutamiseks 
määras komisjon 12. märtsi 2009. aasta teatises kindlaks info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia sektoris vahendi üksikute liikmesriikide energiatõhususe 
parandamiseks.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia roll

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võib aidata:

kontrollida ja hallata energiatarbimist eri sektorites, eelkõige ehituses ja transpordis;

pakkuda uusi rakendusi ja uusi tehnoloogiaid loodusvarade kasutamise parandamiseks ning 
keskkonnasõbralikuma tootmis- ja tööstusprotsessi kasutamiseks.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia laialdasem kasutamine võib seega aidata parandada 
Euroopa Liidu energiatõhusust ja suurendada Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. 
Loendamatul arvul rakendustel, mis on tänaseni alakasutatud, on märkimisväärne 
energiasäästu potentsiaal paljudes majandusharudes; piisab sellest, kui nimetada avalike 
kohtade ja eravalduste valgustust, hoonete kütte ja õhujahutuse reguleerimist, 
liikluskorraldust, transpordilogistikat, sidusteenuseid.

Euroopa Komisjon on välja arvutanud, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevad 
süsteemid võivad hoonete energiatarbimist – hinnanguliselt 40% ringis Euroopa energia 
kogutarbimisest – vähendada kuni 17% ja süsinikdioksiidiheidet transpordisektoris kuni 27%.

Eriti tähtis on energia kasutamise ratsionaliseerimises arvestinäitude kauglugemine, mis 
võimaldab tarbijail saada reaalajas täielikku teavet oma energiatarbimise ja selle maksumuse 
kohta.

Kauglugemine võimaldab kahesuunalisi andmevooge võrguoperaatorite, energiatarnijate ja 
tarbijate vahel. Arukate arvestite levik võiks uuringute kohaselt energiatarbimist vähendada 
kuni 10%.

Komisjoni seisukoht

Pärast 12. märtsi 2009. aasta teatise avaldamist käesoleva algatusraporti alusel algatas 
Euroopa Komisjon ulatusliku avaliku arutelu, mis võimaldas ekspertide ja 
valdkonnauuringute väärtusliku panuse abil selgitada, kuidas võib info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia energiatõhusust parandada.
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Ühtlasi määrati Euroopa tasandil kindlaks mõned sektorid, milles info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine võimaldaks saavutada ambitsioonikad 
energiasäästuga seotud eesmärgid, ning komisjoni roll uute tehnoloogiate rakendamise 
stimuleerimisel.

Üks peamisi takistusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia laiaulatuslikul kasutamisel on 
tihedalt seotud energiatarbimise ja süsinikdioksiidiheite mõõtmise jaoks ühiste kauglugemise 
mõõte-, arvestus- ja juhtimismeetodite ning -vahendite puudumisega.

Komisjoni 9. oktoobri 2009. aasta soovituses kutsutakse seega info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia sektorit üles määrama 2010. aasta lõpuks kindlaks ühised 
meetodid arukate mõõtmissüsteemide ühiste tehniliste kirjelduste määratlemiseks. Teatises 
pakutakse ühtlasi välja juhised arukate arvestite kasutuselevõtuks Euroopa majapidamistes ja 
analüüsitakse, millised on regulatiivsed valikuvõimalused selleks, et 2020. aasta eesmärkide 
saavutamist kiirendada.

Raportööri seisukoht

Raportöör jagab üldiselt komisjoni teatise seisukohti ja soovituse suuniseid. Ta on ühtlasi 
seisukohal, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia laialdasem rakendamine stimuleerib 
Euroopa tööstust ja uute tehnoloogiate turgu. Nendest eeldustest lähtudes on raportöör 
arvamusel, et Euroopa Liidu eesmärkide saavutamiseks tuleks mõnele prioriteetseks peetud 
meetmele rohkem rõhku asetada. Need meetmed puudutavad eelkõige järgmist:

 mõõtmisvahendite standardimine: mitmed takistused seoses info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia vahendite ja uuenduste kiire levikuga tulenevad ühiste 
mõõtmismeetodite ja -vahendite puudumisest; raportöör on arvamusel, et selles 
valdkonnas tuleks esimesel võimalusel vastu võtta siduvad meetmed ja väga täpne 
ajakava, mida kõik selles sektoris tegutsevad ettevõtjad peavad järgima. Selleks oleks 
vaja, et komisjon võtaks arvesse Euroopas tegelikult juba olemasolevaid 
mõõtmiskriteeriumeid, mille puhul on tänaseks tõendatud, et need aitavad konkreetselt 
vähendada energiatarbimist ja suurendada energiatõhusust ja omavad lõppkasutajate 
jaoks märkimisväärseid majanduslikke eeliseid. Sellised katsetused peavad seega olema 
eeskujuks headele tavadele, millest lähtuda Euroopa ühiste tehnoloogiliste 
miinimumnõuete kindlaksmääramisel. Standardimine peaks lisaks 
mõõtmisfunktsioonidele ette nägema ka juurdepääsu teabele lepingute ja tarbimise kohta, 
operaatorite kesksüsteemidega teabevahetuse võimaluse elektrivõrgu kaudu ning 
kaugjuhtimisvahendi abil, millega saab elektrivarustust sisse ja välja lülitada. Lisaks tuleb 
arvestada, et suure enamiku äritehingutest ja peamistest arvestitega tehtavatest 
toimingutest tehakse kaugjuhtimise teel, vältides järelikult töid kohapeal, mis on kasulik 
tegur ka süsinikdioksiidiheite vähendamisel. Lähenemine peaks olema analoogne ka 
gaasitarbimise mõõtmisel, viies nii aruka arvesti eelised üle ka maagaasi jaotusvõrku. 
Lõpuks on aruka arvesti Euroopa tasandil kasutuselevõtt tähtis arukate autode jaoks 
liikuvuse valdkonnas lähitulevikus. Õigusakti valiku osas tuleb eelistada meetmeid, mis 
võimaldavad kõige kiiremat standardimist. Selles valdkonnas ei saa välistada soovituse 
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kasutamist, kui õigusloomega seotud lähenemisviisi valik osutub rahaliselt ja halduslikult 
liiga koormavaks;

 katseprojektide käivitamine: raportöör on seisukohal, et info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia laia leviku jaoks on vaja julgustada valdkondadevahelisi 
partnerlusi ning tõsta linnakogukondade ja kohalike ning piirkondlike omavalitsuste 
teadlikkust energiatõhususe parandamisest info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kaudu. 
Selleks peaksid komisjon ja liikmesriigid tegema rohkem jõupingutusi katseprojektide 
käivitamiseks, tuginedes olemasolevatele vahenditele ja uuringuprogrammidele või 
kasutades uusi eriprojekte;

 erinevad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendused: energiatõhususe 
parandamiseks on vaja võtta mitmesuguseid tarbimise vähendamise ning 
tootmisjuhtimise ja teenusepakkumise parandamise meetmeid. Raportöör märgib, et info-
ja kommunikatsioonitehnoloogial on tähelepanuväärne osa ühiste energiaeesmärkide 
saavutamisel, ja väidab, et tänaseni alakasutatud rakendustel peaks olema tulevikus 
paljudes majandussektorites tähtsam roll. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogial 
põhinevate lahenduste kiire levik nõuab ka lairibaühenduse ulatuslikku levitamist;

 heade tavade levitamine: Euroopa elanikkond koondub üha enam linnastutesse; seega on 
keskmiste ja suurte linnade edukas korraldamine ja toimimine tähtis ambitsioonikate 
süsinikdioksiidiheite vähendamise ja energiatõhususe eesmärkide saavutamiseks. 
Raportöör rõhutab, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamisel linnastute 
juhtimises ja korraldamises on suur energiatõhususe suurendamise potentsiaal. Arukate 
linnade algatus ja linnapeade pakt näitasid hästi linnakorralduse edu. Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil õnnestunud linnakorraldus võib linnade mõju 
energiakasutusele oluliselt vähendada. Tuleks edendada heade tavade levitamist ja 
suurendada teadlikkust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia potentsiaali ärakasutamise 
kohta kohaliku tasandi poliitiliste otsuste tegijate seas.


