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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntämisestä siirtymisessä energiatehokkaaseen ja 
vähähiiliseen talouteen
(2009/2228(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan komission 12. maaliskuuta 2008 Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle antaman tiedonannon 
tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntämisestä siirtymisessä energiatehokkaaseen ja 
vähähiiliseen talouteen (KOM(2009)0111) sekä komission 9. lokakuuta 2009 antaman 
suosituksen (C(2009)7604),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Eurooppa investoi tulevaisuuteen" 
(KOM(2009)0036),

– ottaa huomioon 11.–12. joulukuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät ja 
erityisesti ilmasto- ja energia-alalla asetetut tavoitteet,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan talouden elvytyssuunnitelmasta
(KOM(2008)0800),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Parempaan energiatehokkuuteen tieto- ja 
viestintäteknologian avulla" (KOM(2008)0241),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston välisen poliittisen sopimuksen 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten 
energiatehokkuudesta (uudelleenlaadittu) KOM(2008)0780),

– ottaa huomioon komission 16. joulukuuta 2008 antaman tiedonannon 
"Toimintasuunnitelma älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottamiseksi Euroopassa" 
(KOM(2008)0886),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma: 
Mahdollisuuksien toteuttaminen" (KOM(2006)0545),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon 
(A7-0000/2010),

A. katsoo, että ilmastonmuutoksen hallinta edellyttää erityisvälineiden käyttöönottoa, jotta 
energiankulutusta ja hiilipäästöjä voidaan vähentää,

B. ottaa huomioon, että ainoastaan yhdistämällä energiatoimet ja täydentävät toimet voidaan 
saavuttaa kunnianhimoiset ilmasto- ja energiatavoitteet, jotka Euroopan unioni on 
asettanut saavutettavaksi vuoteen 2020 mennessä,
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C. ottaa huomioon, että tieto- ja viestintätekniikka-ala kuluttaa noin 8 prosenttia 
sähköenergiasta ja tuottaa 2 prosenttia hiilipäästöistä Euroopassa (1,75 prosenttia aiheutuu 
TVT-tuotteiden ja -palvelujen käytöstä ja 0,25 prosenttia niiden tuottamisesta),

D. katsoo, että tieto- ja viestintätekniikka-ala (TVT) voi auttaa lisäämään energiatehokkuutta 
monenlaisten sovellusten avulla; katsoo myös, että tähän mennessä näitä sovelluksia ei ole 
hyödynnetty kunnolla,

E. katsoo, että erityisesti kuljetus- ja rakennusalan ammatilliset järjestöt ovat 
energiankulutuksen vähentämisessä avainasemassa edistäessään tieto- ja 
viestintätekniikan soveltamista alojensa työntekijöiden keskuudessa,

F. katsoo, että on luotava yhteensopivat menetelmät ja välineet energiankulutuksen 
tehokkuuden mittaamiseen ja seurantaan; katsoo, että älymittareiden käyttöönotto saattaa 
vähentää energiankulutusta jopa 10 prosentilla,

G. katsoo, että näiden tekniikoiden käyttö liittyy suoraan laajakaistayhteyksien leviämiseen ja 
kehittymiseen Euroopassa,

H. katsoo, että tähän mennessä käynnistettyjä toimia on tarpeen täydentää parhaalla 
mahdollisella tavalla eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan avulla sekä 
vaihtamalla tietoja ja hyviä käytäntöjä,

I. ottaa huomioon, että osa kaavoitukseen, energiantoimitukseen, julkiseen rakentamiseen ja 
liikenteen hallintaan liittyvästä vastuusta ja määräysvallasta kuuluu kansalliseen, 
alueelliseen ja paikalliseen toimivaltaan,

J. katsoo, että on tärkeää valistaa kuluttajia uusista tekniikoista ja mahdollisista energia- ja 
talouseduista,

K. ottaa huomioon TVT:n ekologisen jalanjäljen erilaisten verkossa toimivien alojen 
leviämisessä,

1. suhtautuu myönteisesti Euroopan komission tiedonantoon sekä sitä seuranneeseen 
suositukseen, ja tukee niiden yleisnäkemyksiä; katsoo, että säädösten valinnassa sekä 
yhteisten ja vakuuttavien toimien käyttöönotossa Euroopan laajuisesti on otettava 
huomioon teollisuudelle ja Euroopan kansalaisille koituva hallinnollinen ja taloudellinen 
taakka;

2. pyytää näin ollen komissiota esittämään vuoden 2010 loppuun mennessä joukon 
suosituksia sen varmistamiseksi, että älykkäät mittaukset pannaan täytäntöön kolmannessa 
energiamarkkinapaketissa esitetyn aikataulun mukaisesti ja että älymittareita varten 
määritellään joukko vähimmäisvaatimuksia, jotta kuluttajille voidaan tarjota parannettuja 
välineitä heidän energiankulutuksensa hallintaa varten, sekä pyytää komissiota 
helpottamaan uusien energiapalvelujen sekä innovatiivisen, yhtenäisen ja yhteentoimivan 
eurooppalaisen älykkään sähköverkon käyttöönottoa ottamalla huomioon kaikki 
todistetusti parhaat käytännöt, jotka ovat käytössä eräissä jäsenvaltioissa;
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3. panee merkille, että ainoastaan ottamalla käyttöön yhteinen menetelmä 
energiankulutuksen ja hiilipäästöjen mittaamiseen on mahdollista verrata eri 
jäsenvaltioista saatavia tietoja ja parantaa energiatehokkuutta; korostaa lisäksi, että olisi 
nopeasti aloitettava TVT:n standardointi, jotta tekniikoiden ja palvelujen siirtämistä 
verkkoon voitaisiin edistää kansalaisten ja yritysten hyväksi Euroopan unionin alueella; 
standardointiin olisi mittaustoimintojen ohella sisällytettävä myös sopimukseen ja 
kulutukseen liittyvien tietojen saantimahdollisuus, mahdollisuus olla yhteydessä 
palveluntarjoajien keskusjärjestelmiin sähköverkon ja sellaisen etäkäyttöisen välineen 
avulla, jolla voidaan kytkeä yhteys sähkönjakeluun ja katkaista se;

4. katsoo, että TVT voi auttaa tehostamaan energiansäästöä, kun kulutukseen liittyviä tietoja 
seurataan jatkuvasti, jotta voidaan optimoida energian julkista ja yksityistä kulutusta sekä 
parantaa energiatehokkuutta lukuisilla aloilla;

5. panee merkille, että rakennus-, kuljetus-, logistiikka-, valaistus-, sähkö-, lämmitys- ja 
ilmastointialoilla TVT tarjoaa lukuisia sovelluksia, joilla voidaan parantaa 
energiatehokkuutta ja energianhallintaa;

6. korostaa tässä yhteydessä, että kaikkien energiaa kuluttavien alojen on mahdollisuuksien 
mukaan osallistuttava energiatehokkuuden parantamiseen; panee merkille, että 
Euroopassa tavoiteltavan maailmanlaajuisen tavoitteen saavuttaminen toteutuu laskemalla 
yhteen kaikilla tasoilla saadut energiansäästöt;

7. pitää ensiarvoisen tärkeänä sitä, että Euroopan taloutta pyritään elvyttämään investoimalla 
uusiin tekniikoihin ja erityisesti laajakaistayhteyksien kehittämiseen eri jäsenvaltioissa, 
minkä ansiosta voitaisiin edistää talouskasvua, lisätä yhä useamman Euroopan kansalaisen 
ja yrityksen mahdollisuuksia käyttää uusia järjestelmiä ja uusia sovelluksia sekä edistää 
Euroopan unionin vuodeksi 2020 asettamien energiatehokkuuteen liittyvien tavoitteiden 
saavuttamista;

8. kannustaa kehittämään ja levittämään verkkopalveluja (pankkipalveluja, sähköistä 
kaupankäyntiä, sähköisiä hallintopalveluja, sähköisiä terveyspalveluja) kansalaisille 
tarjottavien palvelujen laadun parantamiseksi sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 
samanaikaisesti; kehottaa jäsenvaltioita kehittämään näitä palveluja, jotka säästävät 
kansalaisten aikaa ja lisäksi vähentävät paikasta toiseen siirtymistä kaupungeissa;

9. suosittelee energiatehokkuudesta annetun direktiivin soveltamisalaa laajennettavaksi 
koskemaan rakennusalalla pienempiä rakennuksia kuin tähän mennessä on säädetty sekä 
TVT:n sisällyttämistä energiatehokkuuden täytäntöönpanotoimiin; katsoo, että julkisten 
rakennusten energiatehokkuutta koskevien todistusten on oltava kansalaisten nähtävissä ja 
helposti verrattavissa;

10. väittää, että TVT:n entistä laajempi käyttö kannustaa Euroopan teollisuutta ja uusien 
tekniikoiden markkinoita energiatehokkuuteen; katsoo, että tässä 
nykyaikaistamisprosessissa tutkimuksella on oltava suuri merkitys; kehottaa jäsenvaltioita 
kannustamaan eri tahoja tekemään julkisia ja yksityisiä investointeja energiatehokkuuteen, 
jonka ansiosta voidaan luoda ja toteuttaa helposti toisinnettavia ja kaupunkien keskusten 
ympäristön laadun parantamiseen tähtääviä tekniikoita;
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11. katsoo, että energian tuotannon ja energiansiirtoverkkojen optimoimiseksi on tärkeää 
mahdollisimman nopeasti edistää älykkäiden mittaustekniikoiden käyttöä;

12. onnittelee niitä jäsenvaltioita, jotka ovat jo käynnistäneet tämän aloitteen mukaisia 
älykkäitä mittausjärjestelmiä koskevia kokeiluhankkeita ja kannustaa muita jäsenvaltioita 
niin ikään etenemään mahdollisimman nopeasti tässä asiassa; pyytää komissiota 
yhteisrahoittamaan mahdollisimman monia kokeiluhankkeita laaja-alaisesti 
hyödyntämällä käytössä olevia rahoitus- ja tutkimusvälineitä;

13. suhtautuu myönteisesti älykkäisiin mittausjärjestelmiin keskittyvän asiantuntijaryhmän 
perustamiseen komissiossa ja suosittelee, että kyseinen ryhmä ottaa työssään huomioon 
kaikkien sidosryhmien lausunnot, erityisesti kuluttajien näkemykset; pyytää komissiota 
tiedottamaan parlamentille säännöllisesti töidensä edistymisestä;

14. kehottaa komissiota laatimaan asiantuntijaryhmän töiden perusteella älykkäitä 
mittausjärjestelmiä koskeva tiedonannon, jossa

a. tunnistetaan älykkäiden mittausjärjestelmien soveltamisessa kohdattavat laaja-alaiset 
esteet, 

b. ehdotetaan menettelyä, jotta saadaan nopeasti aikaan älykkäitä mittausjärjestelmiä 
koskevat yhteiset toiminnalliset vähimmäislaatuvaatimukset;

c. laaditaan toimintasuunnitelma niiden käyttöönoton edistämiseksi jäsenvaltioissa ja

d. otetaan käyttöön alaa koskevien hyvien käytäntöjen vaihtoon tarkoitettu järjestelmä;

15. pitää välttämättömänä sitä, että jäsenvaltiot päättävät vuoteen 2010 mennessä älykkäitä 
mittausjärjestelmiä koskevista yhteisistä toiminnallisista vähimmäislaatuvaatimuksista, 
jotta kuluttajille voidaan tarjota tietoa heidän energiankulutuksestaan sekä välineitä 
kulutuksen hallitsemiseen mahdollisimman tehokkaasti;

16. kehottaa komissiota laatimaan sitovan aikataulun, jota kaikkien TVT-alojen ja 
jäsenvaltioiden on noudatettava, jotta hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet voidaan 
saavuttaa;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamentin edustajille.
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PERUSTELUT

Joulukuussa 2008 Euroopan unioni asetti itselleen merkittävät energian säästämiseen ja 
hiilipäästöjen vähentämiseen liittyvät tärkeät tavoitteet saavutettavaksi vuoteen 2020 
mennessä. Näiden tavoitteiden saavuttamista varten komission 12. maaliskuussa 2009 
antamassa tiedonannossa tunnistetaan tieto- ja viestintätekniikka-ala (TVT) välineeksi, jolla 
energiatehokkuutta voidaan parantaa jäsenvaltioissa.

TVT:n rooli

TVT:n avulla voidaan:

valvoa ja hallita energiankulutusta eri aloilla, erityisesti rakennus- ja kuljetusalalla;

tarjota uusia sovelluksia ja uusia tekniikoita, joiden avulla voidaan parantaa luonnonvarojen 
käyttöä ja entistä puhtaampiin tuotanto- ja teollisuusprosesseihin siirtymistä.

TVT:n entistä laajempi hyödyntäminen voi siis auttaa parantamaan unionin alueen 
energiatehokkuutta sekä lisätä Euroopan teollisuuden kilpailukykyä. Lukemattomat 
sovellukset, joita on tähän mennessä hyödynnetty liian vähän, tarjoavat merkittäviä 
mahdollisuuksia energiansäästölle lukuisilla talouden osa-alueilla. Näistä esimerkkinä 
mainittakoon julkisten ja yksityisten tilojen valaistus, rakennusten lämmityksen ja 
ilmanvaihdon säätely, liikenteen hallinta, kuljetuslogistiikka, verkkopalvelut.

Euroopan komissio on laskenut, että tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvilla järjestelmillä 
rakennusten energiankulutusta – jonka on arvioitu olevan noin 40 prosenttia energian 
kokonaiskulutuksesta Euroopassa – voidaan vähentää jopa 17 prosentilla ja liikenteen 
hiilipäästöjä jopa 27 prosentilla.

Energian käytön järkeistämisessä erityisen suuri merkitys on mittareiden etäluvulla, jonka 
ansiosta kuluttajat saavat reaaliaikaisesti käyttöönsä kattavia tietoja kuluttamansa energian 
määrästä ja hinnasta.

Etäluku mahdollistaa kaksisuuntaisen reaaliaikaisen tiedonsiirron sähköverkonhaltijoiden, 
energiantoimittajien ja kuluttajien välillä. Eräiden tutkimusten mukaan älymittareiden käytön 
ansiosta energiankulutusta voitaisiin laskea jopa 10 prosentilla.

Komission kanta

Sen jälkeen, kun Euroopan komissio oli antanut 12. maaliskuuta 2009 tiedonannon tämän 
valiokunta-aloitteisen mietinnön perusteella, se aloitti laaja-alaisen julkisen kuulemisen, johon 
saatiin alan asiantuntijoiden ja tutkimusten arvokas panos ja jonka avulla oli mahdollista 
selventää, miten TVT voi osaltaan edistää energiatehokkuutta.

Lisäksi määriteltiin eräitä Euroopan laajuisia talouden osa-alueita, joilla TVT:n käyttö edistää 
energiansäästöön liittyvien kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamista sekä vahvistaa 
komission roolia sen kannustaessa eri tahoja soveltamaan uusia tekniikoita.
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Yksi suurimmista TVT:n laaja-alaisen käytön esteistä liittyy tiiviisti siihen, että 
energiankulutuksen ja hiilipäästöjen mittaamista varten ei ole sovittu yhteisistä etäluvun 
mittaus-, määritys- ja hallintamenetelmistä ja -välineistä.

Komission 9. lokakuuta 2009 antamassa suosituksessa kehotetaan näin ollen TVT-alaa 
määrittelemään vuoden 2010 loppuun mennessä yhteiset menetelmät älykkäitä 
mittausjärjestelmiä koskevien yhteisten vaatimusten määrittelyä varten. Lisäksi suosituksessa 
ehdotetaan etenemissuunnitelmia älymittareiden käyttöön ottamiseksi eurooppalaisissa 
kodeissa sekä eritellään säädösvaihtoehdot 2020-tavoitteiden saavuttamiseksi.

Esittelijän kanta

Esittelijä yhtyy pääpiirteissään komission tiedonannon ja suosituksen sisältämiin 
suuntaviivoihin. Lisäksi hän katsoo, että tieto- ja viestintätekniikan (TVT) entistä laajempi 
soveltaminen kannustaa Euroopan teollisuuden ja uusien tekniikoiden markkinoiden 
toimintaa. Näiden lähtökohtien pohjalta esittelijä on sitä mieltä, että Euroopan tavoitteiden 
saavuttamisessa olisi entistä enemmän korostettava eräitä kaikkein tärkeimpinä pidettyjä 
toimia. Nämä toimet koskevat erityisesti seuraavia asioita:

 mittausvälineiden standardointi: monet TVT-välineiden ja -innovaatioiden nopean 
leviämisen esteistä johtuvat yhteisten mittausmenetelmien ja -välineiden puuttumisesta; 
esittelijä katsoo, että tällä alalla on otettava mahdollisimman nopeasti käyttöön sitovia 
toimia sekä hyvin täsmällinen aikataulu, jota kaikkien alalla toimivien yritysten on 
noudatettava. Tässä yhteydessä komission olisi syytä ottaa huomioon mittausvaatimukset, 
jotka on jo otettu käyttöön eräissä Euroopan maissa, koska ne ovat tähän mennessä 
osoittaneet kykenevänsä konkreettisesti edistämään energiankulutuksen vähentämistä, ja 
samanaikaisesti ne ovat lisänneet energiatehokkuutta sekä merkittävien taloudellisten 
etujen tarjoamista loppukäyttäjille. Näiden kokemusten on näin ollen toimittava 
esimerkkinä parhaista käytännöistä, jotka toimivat lähtökohtana Euroopan teknologian 
pienimmän yhteisen nimittäjän määrittelylle. Standardointiin olisi mittaustoimintojen 
ohella sisällytettävä myös sopimukseen ja kulutukseen liittyvien tietojen 
saantimahdollisuus, mahdollisuus olla yhteydessä palveluntarjoajien keskusjärjestelmiin 
sähköverkon ja sellaisen etäkäyttöisen välineen avulla, jolla voidaan kytkeä yhteys 
sähkönjakeluun ja katkaista se. Lisäksi on otettava huomioon, että hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisen kannalta on niin ikään myönteistä se, että valtaosassa tapauksia 
liiketoimissa ja tärkeimmissä mittareita koskevissa toimenpiteissä on käytössä etähallinta, 
jolloin vältytään paikan päällä tapahtuvilta toimenpiteiltä. Vastaavaa lähestymistapaa on 
sovellettava myös kaasun kulutuksen mittaukseen, jolloin älymittarin eduista voidaan 
hyöytä myös maakaasun jakeluverkossa. Lisäksi todetaan, että älymittarin käyttöönotto 
Euroopan laajuisesti osoittautuu olennaisen tärkeäksi älyautojen kannalta 
lähitulevaisuuden liikkuvuuden perusteella. Oikeudellisen välineen valinnasta on 
todettava, että on suosittava sellaisia toimia, joiden avulla standardisointi voidaan 
toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Tässä yhteydessä ei pidä sulkea pois mahdollisuutta 
laatia suositus, mikäli lainsäädäntö osoittautuu liian raskaaksi vaihtoehdoksi 
taloudelliselta ja hallinnolliselta kannalta. 

 kokeiluhankkeiden käynnistäminen: jotta TVT voitaisiin ottaa käyttöön laaja-alaisesti, 
esittelijä katsoo, että on välttämätöntä kannustaa eri alojen toimijoita ja rohkaista 
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kaupunkiyhteisöjä sekä paikallisia ja alueellisia viranomaisia parantamaan 
energiatehokkuutta TVT:n avulla. Tältä osin komission ja jäsenvaltioiden on tehtävä 
enemmän työtä kokeiluhankkeiden käynnistämistä varten hyödyntämällä käytössä olevia 
välineitä ja tutkimusohjelmia tai laadittava uusia erityishankkeita.

 TVT:n monenlaiset sovellukset: energiatehokkuuden parantaminen edellyttää sellaisten 
toimien yhdistelmää, joilla tähdätään kulutuksen vähentämiseen sekä palvelujen 
tuotannon ja tarjonnan entistä parempaan hallintaan. Esittelijä panee merkille, että 
TVT:llä on suuri merkitys yhteisten energiatavoitteiden tavoittelussa, ja katsoo, että 
sovellukset, joita on tähän mennessä hyödynnetty liian vähän, on otettava tulevaisuudessa 
entistä laajemmin käyttöön talouden eri osa-aloilla. Tieto- ja viestintätekniikoihin
perustuvien ratkaisujen nopea käyttöönotto edellyttää lisäksi laajakaistayhteyksien 
laajamittaista leviämistä.

 hyvien käytäntöjen levittäminen: Euroopan kansalaiset keskittyvät asumaan yhä 
enemmän asutuskeskuksiin, joten keskisuurten ja suurten kaupunkien organisoinnin ja 
toiminnan onnistuminen on tärkeä asia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja 
energiatehokkuuteen liittyvien kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta. 
Esittelijä korostaa, että TVT:n soveltaminen asutuskeskusten hallinnassa ja 
organisoinnissa voi tarjota merkittävän mahdollisuuden lisätä energiatehokkuutta. "Smart 
Cities"-hanke (älykaupungit) ja "Covenant of Mayors" -aloite (kaupunginjohtajien 
sopimus) ovat osoittaneet, mitkä ovat ne tekijät, joiden avulla kaupungeissa onnistutaan 
saavuttamaan asetetut tavoitteet. TVT:n ansiosta onnistunut kaupunkirakenne voi 
vähentää kaupunkien energiavaikutusta merkittävästi. Olisi edistettävä hyvien 
käytäntöjen levittämistä ja lisättävä paikallisten päättäjien tietoisuutta käytettävissä 
olevan TVT:n mahdollisuuksista.


