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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par informācijas un sakaru tehnoloģiju intensīvāku izmantošanu, lai sekmētu pāreju uz 
energoefektīvu ekonomiku, kas rada zemas oglekļa emisijas
(2009/2228(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 12. marta paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par informācijas un 
sakaru tehnoloģiju intensīvāku izmantošanu, lai sekmētu pāreju uz energoefektīvu 
ekonomiku, kas rada zemas oglekļa emisijas (COM(2009)0111) un tam sekojošo 
2009. gada 9. oktobra ieteikumu 2009 (C(2009)7604),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Šodienas ieguldījums rītdienas Eiropā” 
(COM(2009)0036),

– ņemot vērā 2008. gada 11. un 12. decembra Eiropadomes sanāksmju secinājumus, īpaši 
tajos iekļautos mērķus klimata un enerģētikas jomā,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu 
(COM(2008)0800),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Energoefektivitātes paaugstināšana ar informācijas un 
sakaru tehnoloģijām” (COM(2008)0241),

– ņemot vērā politisko vienošanos starp Parlamentu un Padomi par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par ēku energoefektivitāti (pārskatītā versija) 
(COM(2008)0780),

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 16. decembra paziņojumu „Rīcības plāns inteliģento 
transporta sistēmu ieviešanai Eiropā” (COM(2008)0886),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Energoefektivitātes rīcības plāns. Potenciāla 
izmantošana” (COM(2006)0545),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0000/2010),

A. tā kā klimata pārmaiņu kontrolei ir jāpieņem īpaši pasākumi enerģijas patēriņa un oglekļa 
emisiju samazināšanai;

B. tā kā vērienīgie Eiropas Savienības klimata un enerģijas mērķus 2020. gadam ir iespējams 
īstenot tikai enerģētikas pasākumu un citu pasākumu kombināciju;

C. tā kā informācijas un sakaru tehnoloģiju (IST) nozare patērē apmēram 8 % enerģijas un 
rada 2 % no Eiropas oglekļa izmešiem (1,75 % rodas no IST produktu un pakalpojumu 
lietošanas un 0,25 % no to ražošanas);
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D. tā kā IST, pateicoties to plašajam izmantojumam, var palīdzēt uzlabot energoefektivitāti;
tā kā turklāt līdz šim šīs tehnoloģijas nav izmantotas pietiekami;

E. tā kā nozares organizācijām, īpaši transporta un celtniecības nozarē, ir galvenā loma 
energointensitātes samazināšanā, jo tās var veicināt IST izmantošanu savās nozarēs 
strādājošo vidū;

F. tā kā enerģijas patēriņa efektivitātes mērīšanai un uzraudzībai ir vajadzīgas saderīgas 
metodes un līdzekļi; tā kā „viedo” skaitītāju uzstādīšana var samazināt enerģijas patēriņu 
par līdz pat 10 %;

G. tā kā šo tehnoloģiju izmantošana ir cieši saistīta ar platjoslas uzstādīšanu un attīstību 
Eiropā;

H. tā kā pēc iespējas jāiekļauj līdz šim saskaņā ar Eiropas pētniecības un inovāciju politiku 
veiktie pasākumi un apmaiņa ar informāciju un labu praksi;

I. tā kā atsevišķi pienākumi un pilnvaras saistībā ar teritoriālo plānošanu, energoapgādi, 
sabiedriskajām ēkām un satiksmes organizēšanu ir valstu, reģionālajām un vietējām 
iestādēm; 

J. tā kā ir svarīgi palielināt patērētāju informētību par jaunajām tehnoloģijām un  
potenciālajiem ieguvumiem no to izmantošanas tautsaimniecībā un enerģētikā;

K. ņemot vērā IST radītās priekšrocības vides jomā, jo ar to palīdzību informācija par 
dažādām nozarēm ir pieejama internetā,

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu un tam sekojošos ieteikumus un visumā atbalsta tos;
uzskata, ka, izvēloties likumdošanas instrumentu un pieņemot pārliecinošus kopīgos 
Eiropas līmeņa pasākumus, jāņem vērā administratīvais un ekonomiskais slogs, kas 
gulsies uz ES ražošanu un sabiedrību;

2. tādēļ aicina Komisiju līdz 2010. gada beigām iesniegt ieteikumus, lai nodrošinātu, ka 
„viedo” skaitītāju ieviešana tiek īstenota saskaņā ar trešajā enerģētikas tirgus tiesību aktu 
paketē noteikto grafiku un ka ir noteiktas obligātās „viedo” skaitītāju funkcijas, lai 
palielinātu patērētāju iespējas regulēt savu enerģijas patēriņu, aicina arī veicināt jaunu 
enerģētikas pakalpojumu ieviešanu un inovatīva, saskaņota un savietojama Eiropas 
„viedā” tīkla izveidi, ņemot vērā visus labas prakses piemērus, kas sevi attaisnojuši un tiek 
izmantoti atsevišķās dalībvalstīs;

3. norāda uz to, ka dažādu dalībvalstu datu salīdzināmību un energoefektivitātes 
palielināšanu ir iespējams nodrošināt tikai pieņemot kopēju enerģijas patēriņa un oglekļa 
emisiju mērīšanas metodiku; turklāt norāda uz nepieciešamību nekavējoties standartizēt 
IST, lai nodrošinātu, ka tehnoloģijas un pakalpojumi sniedz priekšrocības ES 
iedzīvotājiem un informācija par uzņēmumiem ir pieejama internetā; uzskata, ka bez 
mērīšanas funkcijām standartizācijai jāattiecas arī uz piekļuvi līgumos ietvertajai 
informācijai un patēriņa datiem, komunikāciju ar operatoru centrālajām sistēmām pa 
elektroenerģijas tīklu un piegādes pieslēgšanu un atslēgšanu no attāluma;
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4. uzskata, ka IST var palīdzēt taupīt enerģiju, jo tās ļauj nemitīgi kontrolēt datus, lai 
optimizētu publisko un privāto enerģijas patēriņu un palielinātu energoefektivitāti daudzās 
nozarēs;

5. norāda, ka tādās nozarēs kā celtniecība, transports, loģistika, elektroenerģijas un siltuma 
ražošana un ventilācija IST var izmantot dažādos veidos, lai palielinātu energoefektivitāti 
un enerģijas patēriņa uzraudzību;

6. šā iemesla dēļ uzsver, ka visām enerģiju patērējošajām nozarēm pēc iespējas vairāk 
jāiesaistās energoefektivitātes palielināšanā; norāda, ka vispārējā energotaupības mērķa 
sasniegšana Eiropas līmenī būs atkarīga no visos zemākajos līmeņos sasniegtās 
energoefektivitātes;

7. uzskata, ka par prioritāti jāizvirza Eiropas ekonomikas stimulēšana, investējot jaunajās 
tehnoloģijās un jo īpaši izveidojot platjoslu dažādās dalībvalstīs, jo tā iespējams 
nostiprināt ekonomikas izaugsmi un nodrošināt, ka aizvien lielākam skaitam ES 
iedzīvotāju un uzņēmumu ir iespējams izmantot jaunas sistēmas un programmatūras, kā 
arī sasniegt 2020. gadam izvirzītos ES energoefektivitātes mērķus;

8. aicina izveidot un darīt pieejamus pakalpojumus internetā (banku darbības, e-komercija, 
e-valdība, e-veselība), lai uzlabotu sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, tajā pašā 
laikā samazinot oglekļa emisijas; aicina dalībvalstis izveidot tādus pakalpojumus, kas ne 
tikai ietaupa laiku cilvēkiem, bet arī samazina nepieciešamību pārvietoties pa pilsētām;

9. iesaka Ēku energoefektivitātes direktīvas darbības jomā iekļaut arī mazākas ēkas un 
integrēt ITS energoefektivitātes pasākumos; uzskata, ka sabiedrisko ēku 
energoefektivitātes sertifikātiem ir jābūt publiski pieejamiem un viegli salīdzināmiem;

10. uzskata, ka plašāka IST izmantošana stimulēs Eiropas ražošanu un jaunu, energoefektīvu 
tehnoloģiju tirgu; uzskata, ka šajā modernizācijas procesā liela loma ir pētniecībai; aicina 
dalībvalstis nodrošināt stimulus valsts un privātām investīcijām energoefektivitātē, kuru 
mērķis ir izstrādāt un izveidot viegli pavairojamas tehnoloģijas vides kvalitātes 
uzlabošanai pilsētās; 

11. uzskata, ka, lai optimizētu enerģijas ražošanu un elektroenerģijas tīklus, nevajadzētu 
vilcināties ar „viedo” skaitītāju ieviešanu;

12. pauž atzinību tām dalībvalstīm, kuras jau ir ieviesušas „viedo” skaitītāju izmēģinājuma 
projektus, uz mudina pārējās dalībvalstis pēc iespējas ātrāk panākt virzību šajā jautājumā; 
aicina Komisiju līdzfinansēt pēc iespējas vairāk liela mēroga projektu, izmantojot šim 
mērķim paredzētos esošos finanšu un pētniecības instrumentus;

13. atzinīgi vērtē „viedo” skaitītāju darba grupas izveidi Komisijā un iesaka tai pienācīgi ņemt 
vērā visu iesaistīto pušu, īpaši patērētāju, viedokļus; aicina Komisiju regulāri iesniegt 
Parlamentam progresa ziņojumus par šīs grupas darbību;

14. aicina Komisiju apsvērt iespēju, balstoties uz darba grupas paveikto, izstrādāt paziņojumu 
par „viedajiem” skaitītājiem, kurā:
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a. apzināti šķēršļi plašam „viedo” skaitītāju lietojumam,

b. ierosināta procedūra ātrai kopēju obligāto „viedo” skaitītāju sistēmu specifikāciju 
izveidei;

c. iekļauts grafiks šādu sistēmu ieviešanai dalībvalstīs un

d. iekļauta sistēma šīs jomas labas prakses piemēru apkopošanai;

15. uzskata, ka ir būtiski svarīgi, lai līdz 2010. gada beigām dalībvalstis vienotos par 
obligātajām kopīgajām „viedo” skaitītāju sistēmu darbības specifikācijām, lai nodrošinātu 
patērētājiem informāciju par viņu enerģijas patēriņu un ļautu viņiem kontrolēt savu 
patēriņu tik efektīvi, cik vien iespējams;

16. aicina Komisiju izveidot saistošu grafiku, kas jāievēro visām IST nozarēm un 
dalībvalstīm, lai sasniegtu oglekļa emisiju samazināšanas plānus;

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienība 2008. gada decembrī izvirzīja vērienīgus energotaupības un oglekļa emisiju 
samazināšanas mērķus, kas jāizpilda līdz 2020. gadam. Lai sasniegtu šos mērķus, Komisijas 
2009. gada 12. marta paziņojumā atzīts, ka ar informācijas un sakaru tehnoloģijām (IST) 
atsevišķās dalībvalstīs ir palielināta energoefektivitāte.

IST loma

IST var palīdzēt:

 kontrolēt un regulēt enerģijas patēriņu dažādās nozarēs, īpaši celtniecības un transporta 
nozarē,

un piedāvāt jaunas programmatūras un tehnoloģijas, lai uzlabotu dabas resursu izmantošanu 
un veicinātu videi nekaitīgākus ražošanas un industriālos procesus.

Līdz ar to plašāka IST izmantošana var palīdzēt palielināt energoefektivitāti Eiropas 
Savienībā un uzlabot ES ražošanas konkurētspēju. Neskaitāmas piedāvājumā esošās 
programmatūras, kas līdz šim nav izmantotas pietiekami, piedāvā ievērojamu energotaupības 
potenciālu daudzās tautsaimniecības nozarēs. Kā piemērus var minēt apgaismojumu privātās 
teritorijās un publiskās vietās, ēku apsildīšanas un ventilācijas regulēšanu, satiksmes 
regulēšanu, loģistiku un transportu, kā arī interneta pakalpojumus.

Komisija ir aprēķinājusi, ka, izmantojot uz IST balstītas sistēmas, enerģijas patēriņu ēkās, kas 
pašlaik ir 40 % no visa enerģijas patēriņa Eiropā, iespējams samazināt par 17 %, bet 
transporta radīto oglekļa emisiju daudzumu — par 27 %.

Viens no svarīgākajiem veidiem enerģijas izmantošanas racionalizācijai ir „viedo” skaitītāju 
izmantošana, kas sniedz patērētājiem visaptverošu informāciju reālajā laikā par viņu enerģijas 
patēriņu un izmaksām.

„Viedie” skaitītāji padara iespējamu divvirzienu informācijas plūsmu starp tīkla operatoriem, 
enerģijas piegādātājiem un patērētājiem. Saskaņā ar dažiem pētījumiem „viedo” skaitītāju 
uzstādīšana var samazināt enerģijas patēriņu par līdz pat 10%.

Komisijas nostāja

Pēc šā ziņojuma pamatā esošā 2009. gada 12. marta paziņojuma publicēšanas Komisija sāka 
plašas publiskas diskusijas, kurās tā ar ekspertu līdzdalību un nozaru pētījumiem skaidroja, kā 
IST var palīdzēt palielināt energoefektivitāti.
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Eiropā ir apzināta virkne nozaru, kurās IST izmantošana ļaus sasniegt izvirzītos vērienīgos 
energotaupības mērķus, un noteikts, kādai jābūt Komisijas lomai jauno tehnoloģiju 
izmantošanas veicināšanā.

Viens no galvenajiem šķēršļiem plašākai IST izmantošanai ir kopējas mērīšanas, kvantitātes 
noteikšanas un pārvaldības metodikas un instrumentu trūkums „viedajiem” skaitītājiem, ar 
kuriem varētu mērīt enerģijas patēriņu un oglekļa emisiju līmeni.

Komisija 2009. gada 9. oktobrī attiecīgi ieteica aicināt IST nozari līdz 2010. gada beigām 
formulēt kopēju metodiku kopēju „viedo” skaitītāju specifikāciju izveidei. Tā arī ierosinājusi 
plānu „viedo” skaitītāju ieviešanai Eiropas mājsaimniecībās un izskata vairākas pieejamās 
juridiskās iespējas paātrināt 2020. gadam nosprausto mērķu īstenošanu.

Referentes nostāja

Referente visumā atbalsta Komisijas paziņojumu un ieteikumus. Turklāt referente uzskata, ka 
plašāka IST izmantošana stimulēs Eiropas ražošanu un jauno tehnoloģiju tirgu. Šā iemesla dēļ 
viņa uzskata, ka lielāks uzsvars jāliek uz vairākiem prioritāriem līdzekļiem ES mērķu 
sasniegšanai: To starpā ir:

 mērinstrumentu standartizācija — liela daļa no šķēršļiem straujai IST instrumentu un 
inovāciju ieviešanai varētu būt saistīti ar kopēju mērīšanas metožu un instrumentu 
trūkumu. Referente uzskata, ka nevajadzētu vilcinātas ar saistošu tādu pasākumu un 
precīza grafika pieņemšanu, kas būtu saistoši visiem uzņēmumiem šajā nozarē.   Ņemot 
vērā iepriekš minēto, Komisijai ir pienācīgi jāņem vērā mērīšanas kritēriji, kas jau tiek 
izmantoti dažās Eiropas daļās un attiecībā uz kuriem praksē ir pierādījies, ka tie sniedz 
taustāmu ieguldījumu enerģijas patēriņa samazināšanā un energoefektivitātes 
palielināšanā, nodrošinot ievērojamus ieguvumus gala patērētājiem. Tam vajadzētu 
veidot labu praksi, uz kā balstīt minimālos kopīgos Eiropas tehnoloģiskos kritērijus.
Standartizācijai jāattiecas gan uz piekļuvi līgumos ietvertajai informācijai un patēriņa 
datiem, gan uz komunikāciju ar operatoru centrālajām sistēmām pa elektroenerģijas tīklu 
un piegādes pieslēgšanu un atslēgšanu no attāluma. Turklāt komerciālu darījumu un 
galveno mērīšanas darbību veikšanai no attāluma būs pozitīva ietekme uz oglekļa emisiju 
samazināšanu, jo nebūs nepieciešamība ierasties darbības vietā. Līdzīga pieeja jāizveido 
arī attiecībā uz gāzes patēriņa mērīšanu, nodrošinot „viedo” skaitītāju izmantošanas 
priekšrocības arī dabasgāzes piegādes tīklā. Visbeidzot, „viedo” skaitītāju ieviešana visā 
Eiropā ir ārkārtīgi svarīga arī „viedajām” automašīnām, uz kurām nākotnē balstīsies 
mobilitāte. Jāizvēlas tāds juridiskais instruments, kas ļauj ātrāk veikt standartizāciju. Šajā 
sakarībā nevajadzētu izslēgt ieteikumu izmantošanu, ja juridiskā pieeja būs saistīta ar 
pārāk lieliem finansiāliem un administratīviem sarežģījumiem.

 izmēģinājuma projekti, lai nodrošinātu plašu IST ieviešanu, referente uzskata, ka 
jāveicina starpnozaru partnerību veidošana un jāinformē vietējās un reģionālās iestādes 
par to, kā IST izmantošana var palielināt energoefektivitāti. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
Komisijai un dalībvalstīm jādara vairāk, lai sāktu izmēģinājuma projektus, izmantojot 
esošos instrumentus un pētniecības programmas vai izveidojot jaunus, īpaši šim mērķim 
paredzētus projektus.
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 plašs IST programmatūras klāsts — lai palielinātu energoefektivitāti, jāpieņem pasākumu 
kopums patēriņa samazināšanai un ražošanas un piegādes pakalpojumu pārvaldības 
uzlabošanai. Referente norāda uz vērā ņemamo ieguldījumu, ko IST var sniegt nosprausto 
kopējo enerģētikas mērķus sasniegšanā, un uzskata, ka līdz šim nepietiekami izmantotie 
risinājumi turpmāk plašāk jāizmanto dažādās tautsaimniecības nozarēs; Straujai uz IST 
balstītu risinājumu ieviešanai nepieciešama platjoslas ieviešana.

 labas prakses izplatīšana — Eiropas iedzīvotāji aizvien vairāk koncentrējas pilsētās.
Tādēļ vidēja lieluma un lielo pilsētu organizācijas un pārvaldības uzlabošana var būt 
svarīgs faktors oglekļa emisiju samazināšanas un energoefektivitātes palielināšanas 
mērķu sasniegšanā. Referente uzsver, ka IST izmantošana pilsētvides plānošanā un 
pārvaldībā var sniegt vērā ņemamu ieguldījumu energoefektivitātes palielināšanā.
Attīstības tendences parādījuši tādi projekti kā „viedo pilsētu” projekts un „pilsētu mēru 
pakta” iniciatīva. Ar IST palīdzību panākta efektīva pilsētu organizācija var ievērojami 
samazināt enerģijas ietekmi uz pilsētu teritorijām. Jāveic pasākumi labas prakses 
izplatīšanai un vietējo lēmumu pieņēmēju informēšanai par IST piedāvātajām 
priekšrocībām.


