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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl informacinių ir ryšių technologijų sutelkimo siekiant lengviau pereiti prie efektyvaus 
energijos vartojimo ir mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos
(2009/2228(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 12 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl 
informacinių ir ryšių technologijų sutelkimo siekiant lengviau pereiti prie efektyvaus 
energijos vartojimo ir mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos 
(KOM(2009)0111), taip pat į vėlesnę 2009 m. spalio 9 d. rekomendaciją (C(2009)7604,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Investuokime šiandien į rytojaus Europą“ 
(COM(2009)0036),

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 11–12 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, ypač į 
klimato kaitos ir energetikos srityje nustatytus tikslus,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos atkūrimo planą greitesniam grįžimui prie 
ekonomikos augimo (COM(2008)0800),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Efektyvesnis energijos vartojimas pasitelkiant 
informacijos ir ryšių technologijas“ (COM(2008)0241),

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos politinį susitarimą dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pastatų energinio naudingumo pasiūlymo (nauja 
redakcija) COM (2008)0780),

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Komisijos komunikatą „Pažangiųjų transporto 
sistemų diegimo Europoje veiksmų planas“ (COM(2008)0886),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl „Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų 
plano: išnaudoti potencialą“ (COM(2006)0545),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0000/2010),

A. kadangi klimato kaitai kontroliuoti reikia imtis specialių priemonių, kurios leistų 
sumažinti energijos suvartojimą ir išmetamo anglies dioksido kiekį,

B. kadangi tik taikant įvairias energetikos ir papildomas priemones bus įmanoma įgyvendinti 
Europos Sąjungos nustatytus plataus užmojo klimato kaitos ir energetikos 2020-ųjų 
tikslus,

C. kadangi informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriuje suvartojama apie 8 proc. 
elektros energijos ir išmetama 2 proc. anglies dioksido Europoje (1,75 proc. sudaro IRT 
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gaminių ir paslaugų vartojimas, o 0,25 proc. – jų gamyba),

D. kadangi IRT sektorius gali prisidėti prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo 
įvairiomis priemonėmis; taip pat kadangi iki šiol tos priemonės nebuvo tinkamai 
naudojamos,

E. atsižvelgdamas į tai, kad profesinės organizacijos, ypač transporto ir statybos sektoriaus, 
atlieka svarbiausią vaidmenį siekiant sumažinti energijos suvartojimą, šių sektorių 
darbuotojams naudojant informacines ir ryšių technologijas,

F. kadangi energijos vartojimo efektyvumui matuoti ir stebėti reikia turėti metodiką ir 
tinkamas priemones; kadangi pažangiųjų skaitiklių sklaida gali iki 10 proc. sumažinti 
energijos suvartojimą,

G. kadangi šių technologijų naudojimas yra tiesiogiai susijęs su plačiajuosčio ryšio sklaida ir 
plėtra Europoje,

H. kadangi reikia kuo geriau integruoti iki šiol vykdytus veiksmus pasitelkiant Europos 
mokslinių tyrimų ir naujovių politiką ir keitimąsi informacija ir gerąja patirtimi,

I. kadangi dalis atsakomybės ir galių teritorijų planavimo, energijos tiekimo, miestų plėtros 
ir eismo valdymo srityse yra nacionalinė, regioninė ir vietinė kompetencija,

J. kadangi vartotojų sąmoningumo didinimas naujų technologijų ir potencialios energetinės 
bei ekonominės naudos klausimais yra labai svarbus,

K. kadangi IRT sklaida įvairiose srityse elektroninėje terpėje turėtų ekologinių padarinių,

1. palankiai vertina Europos Komisijos komunikatą ir vėlesnę rekomendaciją, pritaria 
svarbiausiems jos pasiūlymams; mano, kad pasirenkant teisines priemones ir imantis 
bendrų ir privalomų priemonių Europos lygiu reikia atsižvelgti į administracinę ir 
ekonominę naštą pramonei ir Europos piliečiams;

2. todėl prašo Komisijos iki 2010 m. pabaigos pateikti rekomendacijų, skirtų užtikrinti, kad 
pažangieji skaitikliai būtų įdiegti laikantis trečiajame energijos rinkos teisės aktų pakete 
nustatyto tvarkaraščio ir kad būtų apibrėžtos pažangiųjų skaitiklių būtinosios 
eksploatacinės savybės, kad vartotojams būtų suteikta daugiau galimybių valdyti savo 
suvartojamą energiją ir sudaryti palankesnes sąlygas pradėti naudoti naujas energijos 
paslaugas ir sukurti naujovišką, suderintą ir sąveikų pažangiųjų elektros energijos tinklą, 
atsižvelgiant į visą pasiteisinusią kai kuriose valstybėse narėse pasitelktą gerąją patirtį;

3. pastebi, kad tik taikant bendrą energijos suvartojimo ir anglies dioksido išmetimo 
matavimo metodiką bus galima palyginti skirtingų valstybių narių duomenis ir padidinti 
energijos vartojimo efektyvumą; be to, pažymi, kad reikia kuo greičiau imtis IRT 
standartizacijos, kad būtų skatinamas technologijų ir paslaugų tinklų veikimas Europos 
Sąjungos piliečių ir įmonių naudai. Be matavimo funkcijos, standartizacija turėtų nustatyti 
ir priėjimą prie sutarčių bei suvartojimo informacijos, galimybę susisiekti su operatorių 
centrinėmis sistemomis elektros tinklais bei nuotoliniu būdu valdomą prisijungimo ir 
atsijungimo įrenginį;
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4. mano, kad IRT gali prisidėti prie energijos taupymo nuolatos stebint duomenis, siekiant 
optimizuoti viešąjį ir privatų energijos suvartojimą bei pagerinti energijos vartojimo 
efektyvumą daugelyje sektorių;

5. pastebi, kad pastatų, transporto, logistikos, apšvietimo, elektros, šildymo ir vėdinimo 
sektoriuose IRT turi daug pritaikymo būdų, kurie galėtų pagerinti energijos vartojimo 
efektyvumą ir energijos valdymą;

6. pažymi, kad kiekvienas energijos suvartojimo sektorius turi kiek įmanoma prisidėti prie 
energijos vartojimo efektyvumo gerinimo; pastebi, kad pasaulinio tikslo pasiekimas 
Europos lygiu bus vertinamas pagal bendrą energijos sutaupymą kiekvienu lygmeniu;

7. laiko prioritetu gaivinti Europos ekonomiką investuojant į naujas technologijas, ypač į 
plačiajuosčio ryšio plėtrą įvairiose valstybėse narėse kaip ekonomikos augimo priemonę ir 
galimybę kuo daugiau Europos piliečių ir įmonių prieiti prie naujų sistemų ir priemonių 
bei pasiekti Europos Sąjungos 2020-ųjų tikslus energijos vartojimo efektyvumo srityje;

8. ragina elektroninių paslaugų plėtrą ir sklaidą (banko paslaugos, e. prekyba, e. valdžia, 
e. sveikata), siekiant pagerinti paslaugų piliečiams kokybę ir tuo pat metu sumažinti 
anglies dioksido išmetimą; prašo valstybių narių plėtoti šias paslaugas, kad būtų ne tik 
taupomas žmonių laikas, bet ir mažinamas judėjimas miestuose;

9. rekomenduoja išplėsti Direktyvos dėl pastatų energinio naudingumo pritaikymą 
mažesniems statiniams nei numatyta ir IRT įtraukti į energijos vartojimo efektyvumo 
veiksmus; mano, kad viešųjų pastatų sertifikatai turi būti prieinami visuomenei ir lengvai 
palyginami;

10. mano, kad didesnis IRT taikymas pastūmės Europos pramonę ir naujų technologijų rinką 
energijos vartojimo efektyvumo link; mano, kad šiame modernizavimo procese svarbus 
vaidmuo tenka moksliniams tyrimams; prašo valstybių narių skatinti viešąsias ir privačias 
investicijas į energijos vartojimo efektyvumą siekiant sukurti lengvai atkartojamas miestų 
aplinkos kokybės gerinimo technologijas;

11. mano, kad siekiant optimizuoti energijos gamybą ir elektros energijos perdavimo tinklus, 
svarbu kuo greičiau pradėti naudoti pažangiuosius tinklus;

12. sveikina valstybes nares, kurios jau pradėjo įgyvendinti pažangiųjų tinklų bandomuosius 
projektus, ir ragina kitas valstybes nares taip pat kuo greičiau siekti pažangos šioje srityje; 
prašo Komisijos bendrai finansuoti kiek įmanoma daugiau didelio masto bandomųjų 
projektų pasinaudojant turimomis mokslinių tyrimų ir finansavimo priemonėmis;

13. palankiai vertina tai, kad Komisijoje sukurta darbo grupė, nagrinėsianti pažangiųjų tinklų 
problemas, ir jai rekomenduoja dirbant atsižvelgti į visų suinteresuotųjų šalių nuomones, 
visų pirma į vartotojų nuomonę; prašo Komisijos reguliariai informuoti Parlamentą apie 
darbų eigą;

14. siūlo Komisijai į darbo grupės veiklą įtraukti ir komunikato dėl pažangiųjų tinklų 
parengimą, kuriame būtų
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a. nustatytos pažangiųjų tinklų naudojimo plačiu mastu kliūtys, 

b. pasiūlyta procedūra, kaip greitai sukurti pažangiųjų tinklų bendras minimalias 
funkcines specifikacijas,

c. nustatyti planai, kaip tinklus geriau taikyti valstybėse narėse, ir

d. įgyvendinta sistema, kaip keistis šios srities gerąja patirtimi;

15. mano, kad valstybėms narėms būtina iki 2010 m. pabaigos susitarti dėl pažangiųjų tinklų 
bendrų minimalių funkcinių specifikacijų, kuriomis vartotojams siekiama suteikti 
informaciją apie energijos vartojimą ir būdus kuo labiau ją taupyti;

16. ragina Komisiją nustatyti privalomą grafiką, kurio turės laikytis visi IRT sektoriai ir 
valstybės narės, norint pasiekti CO2 išmetimo sumažinimo tikslus;

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamento nariams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2008 m. gruodžio mėn. Europos Sąjunga užsibrėžė tikslą iki 2020 m. įgyvendinti svarbius 
energijos taupymo ir išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo uždavinius. Šiems tikslams 
pasiekti 2009 m. kovo 12 d. Komisijos komunikate nurodomas informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) sektorius kaip būdas pagerinti pavienių valstybių narių energijos vartojimo 
efektyvumą.

IRT vaidmuo

IRT gali padėti:

stebėti ir valdyti energijos suvartojimą įvairiuose sektoriuose , ypač pastatų ir transporto;

pasiūlyti naujų priemonių ir naujų technologijų, skirtų pagerinti natūraliųjų išteklių vartojimą 
ir perėjimą prie švaresnės gamybos ir pramonės procesų.

Daugiau naudojamos IRT gali padėti pagerinti Sąjungos energijos vartojimo efektyvumą ir 
padidinti Europos pramonės konkurencingumą. Daugybė pritaikymo būdų, kurie iki šiol nėra 
pakankamai išnaudojami, turi didelį energijos taupymo potencialą daugelyje ekonomikos 
sričių; ypač turint omenyje viešųjų ir privačių erdvių apšvietimą, šildymo reguliavimą ir 
pastatų oro kondicionavimą, eismo valdymą, transporto logistiką, elektronines paslaugas.

Europos Komisija apskaičiavo, kad IRT pagrįstos sistemos pastatų energijos suvartojimą, 
kuris sudaro apie 40 proc. viso energijos suvartojimo Europoje, gali sumažinti iki 17 proc., o 
išmetamo anglies dioksido kiekį – iki 27 proc.

Racionalizuojant energijos vartojimą ypač tampa svarbus skaitiklių informacijos perdavimas, 
leidžiantis vartotojams tikruoju laiku gauti visą informaciją apie suvartojamą energiją ir jos 
kainą. 

Matuojant energijos vartojimą pažangiaisiais matavimo prietaisais, informacija apie 
suvartojimą gaunama ir teikiama abipusiai tinklo operatorių, energijos tiekėjų ir vartotojų. Kai 
kurių tyrimų duomenimis, įdiegus pažangiuosius skaitiklius energijos sąnaudos gali sumažėti 
10 proc.

Komisijos pozicija

Paskelbus 2009 m. kovo 12 d. komunikatą, pagal šį pranešimą savo iniciatyva Europos 
Komisija pradėjo plataus masto viešąsias konsultacijas, kurios, su svarbiu ekspertų ir 
sektoriaus tyrimų indėliu, leido nustatyti, kokiu būdu IRT gali padėti efektyviai vartoti 
energiją.
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Be to, Europos lygiu buvo išskirti kai kurie ekonomikos sektoriai, kuriuose naudojimasis IRT 
leistų pasiekti užsibrėžtus tikslus sumažinti energijos sąnaudas, taip pat apibrėžtas Komisijos 
vaidmuo skatinant naujųjų technologijų taikymą.

Viena iš pagrindinių kliūčių plačiai naudoti IRT yra tiesiogiai susijusi su bendros metodikos ir 
metrologijos, matavimo ir matavimo pažangiaisiais skaitikliais valdymo priemonių nebuvimu, 
o tai būtina, kad būtų galima matuoti energijos vartojimą ir išmetamo anglies dioksido kiekį. 

2009 m. spalio 9 d. Komisijos rekomendacijoje IRT sektorius raginamas iki 2010 m. pabaigos 
nustatyti bendrą metodiką pažangių matavimo sistemų bendroms specifikacijoms apibrėžti. 
Be to, siūlomas veiksmų planas pažangiesiems skaitikliams įdiegti Europos gyventojų 
namuose ir nagrinėjami reguliavimo būdai, kurie galėtų padėti greičiau pasiekti 2020-ųjų 
tikslus.

Pranešėjos pozicija

Pranešėja iš esmės pritaria Komisijos komunikato ir rekomendacijos gairėms. Be to, ji mano, 
kad platesnis informacinių ir ryšių technologijų (IRT) taikymas paskatins Europos pramonę ir 
naujų technologijų rinką. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, pranešėja laikosi nuomonės, kad 
reikėtų labiau pabrėžti kai kurias prioritetinėmis laikomas priemones siekiant įgyvendinti 
Europos uždavinius. Ypač šios priemonės susijusios su:

 matavimo priemonių standartizacija: daugelį kliūčių greitai IRT priemonių ir naujovių 
sklaidai galima pašalinti įdiegus bendrus matavimo metodus ir priemones; pranešėja 
laikosi nuomonės, kad šioje srityje reikia kuo greičiau imtis įpareigojančių priemonių ir 
nustatyti tikslų grafiką, kurio turės laikytis visos sektoriaus įmonės. Be to, Komisijai 
reikėtų apsvarstyti kai kur Europoje jau įdiegtus matavimo kriterijus, kurie iki šiol įrodė 
konkrečiai padedantys sumažinti energijos vartojimą ir kartu padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą ir turintys reikšmingą ekonominę naudą galutiniams vartotojams. 
Todėl tokia patirtis turi būti geriausios praktikos pavyzdys, nuo kurio reikėtų pradėti 
nustatant mažiausią bendrą Europos technologinį vardiklį. Be matavimo funkcijų, 
standartizacija taip pat turėtų nustatyti priėjimą prie sutarčių informacijos ir informacijos 
apie vartojimą, galimybę susisiekti su operatorių centrinėmis sistemomis elektros tinklu 
bei nuotoliniu būdu valdomą prisijungimo ir atsijungimo įrenginį. Be to, reikia turėti 
omenyje tai, kad daugelio prekybos sandorių ir pagrindinės skaitiklių veiklos nuotolinis 
valdymas, leidžiantis išvengti veiksmų vietoje, taip pat yra teigiamas dalykas mažinant 
išmetamo CO2 kiekį. Tokio paties požiūrio reikės laikytis ir matuojant dujų suvartojimą, 
pažangiųjų skaitiklių pranašumus perkeliant ir į gamtinių dujų paskirstymo tinklą. 
Galiausiai, pažangiųjų skaitiklių įdiegimas Europos lygmeniu bus esminis mažiems 
automobiliams, kurie ateityje taps judumo pagrindu. Pasirenkant teisines priemonės 
reikės pirmenybę teikti toms priemonėms, kurios leistų greičiau atlikti standartizavimą. 
Neatmestina ir rekomendacijos galimybė, jeigu teisės aktų pobūdžio pasirinkimas taptų 
per didele finansine ir administracine našta; 

 bandomųjų projektų pradžia: pranešėja mano, kad plačiai IRT sklaidai būtina skatinti 
sektorių partnerystę ir kelti miestų bendruomenių bei vietos ir regioninių organizacijų 
sąmoningumą dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo pasitelkiant IRT. Dėl to 
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reikės, kad Komisija ir valstybės narės dėtų daugiau pastangų pradėti bandomuosius 
projektus, pasinaudodamos jau esamomis priemonėmis, mokslinių tyrimų programomis 
ar pasitelkdamos naujus konkrečius projektus;

 įvairios IRT priemonės: siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą būtina imtis 
įvairių sąnaudų mažinimo priemonių ir geriau valdyti gamybą bei paslaugų pasiūlą. 
Pranešėja pabrėžia svarbų IRT vaidmenį įgyvendinant bendrus energetikos uždavinius ir 
mano, kad iki šiol nepakankamai išnaudotos priemonės ateityje turės būti plačiau 
naudojamos įvairiuose ekonomikos sektoriuose. Be to, greita IRT pagrįstų sprendimų 
sklaida reikalauja didelio masto plačiajuosčio ryšio sklaidos;

 dalijimasis gerąja patirtimi: vis daugiau Europos Sąjungos piliečių keliasi gyventi į 
miestus; todėl svarbu sėkmingai organizuoti vidutinių ir didelių miestų veiklą siekiant 
plataus užmojo tikslų – mažinti anglies dvideginio išlakas ir didinti energijos vartojimo 
efektyvumą. Pranešėja pabrėžia, kad dėl informacinių ir ryšių technologijų, naudojamų 
valdant ir organizuojant miesto aglomeracijų veiklą, energijos vartojimo efektyvumas 
labai padidėtų. Įgyvendinant projektą „Smart Sities“ ir iniciatyvą „Convenant of Mayors“ 
paaiškėjo sėkmingai miesto veiklai reikalingi kriterijai. Sėkmingai organizuojant miesto 
veiklą, kai naudojamos informacinės ir ryšių technologijos, miestuose galima labai 
sumažinti energijos suvartojimą. Reikėtų skatinti dalytis gerąja patirtimi ir raginti 
sprendimus priimančius vietos valdžios atstovus geriau suvokti informacinių ir ryšių 
technologijų galimybes, kurios turi būti išnaudojamos.


