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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la mobilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în vederea 
facilitării tranziției spre o economie eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii 
reduse de carbon
(2009/2228(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 12 martie 2008 către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind 
mobilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în vederea facilitării tranziției spre 
o economie eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii reduse de carbon 
(COM(2009)0111) și recomandarea sa ulterioară din 9 octombrie 2009 (C(2009)7604),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Investiția de azi în Europa de mâine” 
(COM(2009)0036),

– având în vedere concluziile reuniunii Consiliului European din 11-12 decembrie 2008, în 
special obiectivele privind clima și energia prevăzute de acestea,

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind Un plan european de redresare economică 
(COM(2008)0800),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Soluționarea problemei eficienței 
energetice prin tehnologiile informației și comunicațiilor” (COM(2008)0241),

– având în vedere acordul politic dintre Parlamentul European și Consiliu referitor la 
propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța 
energetică a clădirilor (reformare) (COM(2008)0780),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 decembrie 2008 intitulată „Plan de acțiune 
pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în Europa” (COM(2008)0886),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Plan de acțiune privind punerea în 
aplicare a strategiei UE în materie de sănătate animală” (COM(2006)0545),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0000/2010),

A. întrucât controlul schimbărilor climatice necesită adoptarea unor măsuri specifice de 
reducere a consumului de energie și a emisiilor de carbon;

B. întrucât obiectivele ambițioase în materie de climă și energie stabilite de Uniunea 
Europeană pentru 2020 pot fi realizate numai prin elaborarea unui ansamblu de măsuri n 
materie de energie sau a altor măsuri relevante;

C. întrucât sectorul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) este responsabil pentru 
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aproximativ 8% din consumul de energie electrică și 2% din emisiile de carbon din 
Europa (dintre care 1,75% sunt rezultatul utilizării produselor și serviciilor TIC și 0.25% 
al producției acestora);

D. întrucât TIC pot contribui la îmbunătățirea eficienței energetice printr-o gamă largă de 
aplicații; întrucât, pe deasupra, până în prezent astfel de aplicații nu au fost utilizate 
suficient;

E. întrucât organizațiile comerciale, în special cele din sectoarele transporturilor și 
construcțiilor joacă un rol cheie în reducerea intensității energetice prin promovarea
utilizării TIC de cei care lucrează în sectoarele respective;

F. întrucât sunt necesare metodologii și instrumente compatibile în vederea evaluării și 
monitorizării eficienței consumului de energie; întrucât introducerea contorizării 
inteligente poate reduce consumul de energie cu până la 10%;

G. întrucât utilizarea acestor noi tehnologii este legată în mod direct de introducerea și 
dezvoltarea benzii largi în Europa;

H. întrucât măsurile luate până în prezent în baza politicii europene de cercetare și inovare și 
schimburile de informații și de bune practici trebuie aplicate în ce mai bun mod posibil;

I. întrucât autoritățile naționale, regionale și locale au anumite responsabilități și capacități 
legate de amenajarea teritoriului, aprovizionarea cu energie, construcțiile publice și 
gestionarea traficului;

J. întrucât este importantă sensibilizarea consumatorilor cu privire la noile tehnologii și la 
potențialul economic și beneficiile în materie de energie ale acestora;

K. având în vedere beneficiile pentru mediu aduse de TIC prin faptul că diferite sectoare sunt 
acum prezente online,

1. salută comunicarea Comisiei și recomandările ulterioare și sprijină punctele principale ale 
acestora; consideră că procesul de alegerea a instrumentului legislativ și de adoptarea a 
unor măsuri comune determinante la nivel european trebuie să aibă în vedere sarcinile de 
ordin administrativ și economic ale industriei și cetățenilor UE;

2. solicită, prin urmare, Comisiei să prezinte până la sfârșitul anului 2010 un set de 
recomandări cu scopul de a garanta introducerea contorizării inteligente în conformitate cu 
calendarul stabilit în cel de-al treilea pachet privind energia și elaborarea unui set minim 
de funcții pentru contoarele inteligente pentru a îmbunătăți capacitățile consumatorilor de 
a-și gestiona consumul de energie și pentru a facilita introducerea noilor servicii de 
energie și a unei rețele inteligente, inovatoare, armonizate și interoperabile la nivel 
european, ținând seama de toate bunele practici folosite de statele membre care s-au
dovedit eficiente;

3. ia act de faptul că singurul mijloc de a asigura comparabilitatea datelor obținute în diferite 
state membre și de a îmbunătăți eficiența energetică este adoptarea unei metodologii 
comune de măsurare a consumului de energie și a emisiilor de carbon; subliniază, în plus, 
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necesitatea de a standardiza TIC rapid pentru a asigura introducerea online a tehnologiilor 
și serviciilor care aduc beneficii cetățenilor și întreprinderilor din UE; consideră că 
standardizarea ar trebui să se aplice atât în cazul funcțiilor de măsurare, cât și în cazul 
accesului la informațiile contractuale și datele de consum, al comunicării cu sistemele 
centrale ale operatorilor prin intermediul rețelei electrice și în cazul conectării la distanță 
și al deconectării de la rețea.

4. consideră că TIC pot contribui la reducerea consumului de energie prin faptul că oferă 
posibilitatea ca datele să fie monitorizate în mod constant pentru a optimiza consumul 
public și privat de energie și pentru a îmbunătăți eficiența energetică într-o mulțime de 
sectoare;

5. ia act de faptul că, în sectoarele construcțiilor, transportului, logisticii, iluminatului, 
energiei electrice, termoficării și climatizării, TIC pot fi utilizate în numeroase moduri în 
vederea îmbunătățirii eficienței energetice și a gestionării energiei;

6. subliniază, în acest sens, că toate sectoarele utilizatoare de energie trebuie să își aducă cea 
mai mare contribuție posibilă la îmbunătățirea eficienței energetice; observă că realizarea 
obiectivului general în materie de reducere a consumului de energie la nivel european va 
depinde de economiile acumulate la toate nivelurile inferioare;

7. consideră că ar trebui acordată prioritate stimulării economiei europene prin intermediul 
investițiilor în noile tehnologii și, în special, prin dezvoltarea benzii largi în diferitele state 
membre, asigurând astfel creșterea economică și furnizând acces la noi sisteme și aplicații 
pentru un număr mai mare de cetățeni și întreprinderi din UE și realizând obiectivele în 
materie de eficiență energetică stabilite de UE pentru 2020;

8. solicită dezvoltarea și introducerea treptată a serviciilor online (bancare, comerțul online, 
e-guvernanța, e-sănătatea) în vederea îmbunătățirii calității serviciilor furnizate publicului 
și, în același timp, reducând emisiile de carbon; invită statele membre să dezvolte astfel de 
servicii care contribuie atât la economii de timp pentru cetățeni, cât și la reducerea 
deplasărilor urbane;

9. recomandă ca sfera de aplicare a Directivei privind performanța energetică a clădirilor să 
fie extinsă cu scopul de a include clădirile de dimensiuni mai mici și de a incorpora TIC în 
măsurile de aplicare a eficienței energetice; consideră că certificatele de performanță 
energetică a clădirilor publice trebuie să fie disponibile pentru public și ușor de comparat;

10. consideră că o utilizare la scară largă a TIC va stimula industria europeană și piața noilor 
tehnologii eficiente din punct de vedere energetic; consideră că cercetarea joacă un rol 
important în acest proces de modernizare; invită statele membre să ofere stimulente pentru 
investițiile publice și private în eficiența energetică care au ca scop elaborarea și 
dezvoltarea unor tehnologii ușor de reprodus pentru a îmbunătăți calitatea mediului în 
zonele urbane; 

11. consideră că contoarele inteligente ar trebui promovate cât mai repede, în vederea 
optimizării producției de energie și a rețelelor electrice;

12. salută statele membre care au introdus deja proiecte pilot cu utilizarea contorizării 
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inteligente și îndeamnă celelalte state membre să facă progrese în acest sens cât mai 
repede cu putință; invită Comisia să co-finanțeze cât mai multe proiecte la scară largă, 
folosindu-se, în acest scop, de instrumentele financiare și de cercetare existente;

13. salută înființarea în cadrul Comisiei a unui grup operativ privind contorizarea inteligentă 
și recomandă ca acesta să ia în considerare în mod corespunzător opiniile tuturor părților 
implicate, în special cele ale consumatorilor; solicită Comisiei să prezinte Parlamentului 
rapoarte periodice cu privire la progresul activităților sale;

14. invită Comisia să ia în considerare redactarea, pe baza activităților efectuate de grupul 
operativ, unei comunicări privind contorizarea inteligentă, care

a. să identifice obstacolele în calea folosirii la scară largă a contorizării inteligente;

b. să inițieze o procedură privind redactarea rapidă a unei specificații funcționale minime 
comune pentru sistemele de contorizare inteligentă;

c. să stabilească o foaie de parcurs pentru introducerea unor astfel de sisteme în statele 
membre, și

d. să stabilească un sistem de punere în comun a celor mai bune practici în acest 
domeniu;

15. consideră că este esențial ca statele membre să convină, până la sfârșitul anului 2010, 
asupra unei specificații funcționale minime comune pentru sistemele de contorizare 
inteligentă, cu scopul de a pune la dispoziția consumatorilor informații cu privire la 
propriul consum de energie și de a le oferi oportunitatea de a gestiona acest consum cât 
mai eficient posibil;

16. invită Comisia să stabilească un calendar obligatoriu care va trebui respectat de toate 
sectoarele TIC și de statele membre, cu scopul de a îndeplini obiectivele privind reducerea 
emisiilor de carbon;

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În decembrie 2008, Uniunea Europeană a stabilit niște obiective ambițioase privind reducerea 
consumului de energie și a emisiilor de carbon pentru 2010. În vederea îndeplinirii acestor 
obiective, comunicarea Comisiei din 12 martie 2009 identifică tehnologiile informației și 
telecomunicațiilor (TIC) ca modalități de a crește eficiența energetică la nivelul fiecărui stat 
membru.

Rolul TIC

TIC pot ajuta la:

monitorizarea și gestionarea consumului energetic în diferite sectoare, în special în industria 
construcțiilor și în cea a transporturilor;

și la punerea la dispoziție de noi aplicații și tehnologii pentru îmbunătățirea exploatării 
resurselor naturale și pentru o abordare mai ecologică a producției și proceselor industriale.

O exploatare mai răspândită a TIC poate, astfel, ajuta la creșterea eficienței energetice în 
cadrul Uniunii și la transformarea industriei UE într-una mai competitivă. Numeroasele 
aplicații disponibile, care au fost puțin utilizate până acum, au un potențial însemnat de 
reducere a consumului de energie în multe sectoare economice. Printre acestea se află 
iluminatul public și privat, controlul sistemelor de încălzire și al aerului condiționat din 
clădiri, controlul traficului, logistica și transportul și serviciile online.

Calculele Comisiei arată că sistemele bazate pe TIC pot reduce consumul de energie în clădiri 
- în prezent situat la 40% din totalul energiei consumate în Europa - cu până la 17% și 
emisiile de carbon din transport cu până la 27%.

Un mod important de a raționaliza consumul de energie este folosirea contorizării inteligente, 
care oferă consumatorilor informații detaliate în timp real cu privire la propriul consum de 
energie și costurile acestuia.

Contorizarea inteligentă permite transferul bidirecțional de informații între operatorii de rețea, 
furnizorii de energie și consumatori. Conform unor studii, introducerea contorizării inteligente 
ar putea reduce consumul de energie cu până la 10%.

Poziția Comisiei

În urma publicării comunicării din 12 martie 2009, pe care se bazează acest raport din proprie 
inițiativă, Comisia a organizat consultări publice ample, care, datorită contribuțiilor valoroase 
ale experților și studiilor specifice sectorului în cauză, au clarificat modalitatea în care TIC 
pot ajuta la creșterea eficienței energetice.



PE438.144v03-00 8/9 PR\805198RO.doc

RO

Au fost identificate mai multe sectoare în Europa în care exploatarea TIC va facilita 
îndeplinirea obiectivelor ambițioase privind reducerea consumului de energie; de asemenea, a 
fost identificat rolul Comisiei în încurajarea folosirii acestor noi tehnologii.

Unul din principalele obstacole în calea utilizării la scară largă a TIC este lipsa unor 
metodologii comune de măsurare, cuantificare și gestionare și a unor instrumente de 
contorizare inteligentă pentru a măsura consumul de energie și emisiile de carbon.

Recomandarea comisiei din 9 octombrie 2009 a invitat, în consecință, sectorul TIC să 
redacteze, până la sfârșitul anului 2010, o serie de metodologii comune pentru a stabili o 
specificație comună privind contorizarea inteligentă. Propune, de asemenea, o foaie de 
parcurs pentru introducerea contorizării inteligente în locuințele din Europa și analizează 
diversele opțiuni legislative disponibile în vederea accelerării progresului către obiectivele 
stabilite pentru 2020.

Poziția raportoarei

Raportoarea aprobă, în linii mari, comunicarea și recomandarea Comisiei. Consideră, în plus, 
că o utilizare la scară largă a TIC va stimula industria europeană și va potența piața noilor 
tehnologii. În baza acestor considerente, raportoarea consideră că ar trebui acordată o mai 
mare importanță unei serii de modalități prioritare de a îndeplini obiectivele UE. Acestea 
includ:

 standardizarea instrumentelor de măsurare: o mare parte din obstacole aflate în calea 
introducerii instrumentelor și inovațiilor TIC ar putea fi atribuite lipsei de metode și 
instrumente comune de măsurare. În opinia raportoarei, ar trebui adoptate de urgență o 
serie de măsuri obligatorii și un calendar precis care să fie respectate de toate companiile 
care operează în sectorul în cauză. În lumina acestor precizări, Comisia ar trebui să ia în 
considerare în mod corespunzător criteriile de măsurare care sunt deja utilizate în unele 
părți din Europa și care au dovedit o contribuție tangibilă la reducerea consumului de 
energie și la creșterea eficienței energetice, aducând astfel beneficii economice 
semnificative utilizatorilor finali. Aceasta ar trebui să constituie cea mai bună practică pe 
baza căreia să se stabilească cel mai mic numitor comun din punct de vedere tehnologic 
pentru Europa. Standardizarea ar trebui să se aplice atât în cazul funcțiilor de măsurare, 
cât și în cazul accesului la informațiile contractuale și datele de consum, al comunicării 
cu sistemele centrale ale operatorilor prin intermediul rețelei electrice și în cazul 
conectării la distanță și al deconectării de la rețea. Efectuarea de la distanță a majorității 
tranzacțiilor și a principalelor operațiuni de contorizare va avea, de asemenea, un efect 
pozitiv asupra reducerii emisiilor de carbon, intervențiile la fața locului nemaifiind 
necesare. O abordare similară ar trebui adoptată privind contorizarea consumului de gaz, 
astfel încât și rețeaua de aprovizionare cu gaze naturale să beneficieze de contorizarea 
inteligentă. În cele din urmă, introducerea contorizării inteligente în Europa este de o 
importanță fundamentală pentru autovehiculele inteligente, care vor sta la baza mobilității 
în viitorul apropiat. Ar trebui ales instrumentul juridic care să faciliteze cel mai rapid 
introducerea standardizării. În această privință, nu ar trebui exclusă recurgerea la o 



PR\805198RO.doc 9/9 PE438.144v03-00

RO

recomandare în cazul în care o abordare legislativă se dovedește a presupune prea multe 
complicații administrative.

 lansarea proiectelor pilot: în vederea asigurării introducerii în masă a TIC, raportoarea 
consideră că ar trebui încurajate parteneriatele intersectoriale și că beneficiile privind 
eficiența energetică aferente TIC ar trebui aduse la cunoștința autorităților locale și 
regionale. În lumina acestor precizări, Comisia și statele membre ar trebui să depună 
eforturi mai susținute pentru a lansa proiecte pilot, bazându-se pe instrumentele și 
programele de cercetare deja existente sau creând noi proiecte specifice.

 o gamă largă de aplicații TIC: creșterea eficienței energetice presupune adoptarea unei 
serii de măsuri care să reducă consumul și să îmbunătățească managementul producției și 
furnizarea de servicii. Raportoarea subliniază contribuția majoră pe care TIC o pot aduce 
la îndeplinirea obiectivelor comune privind energia care au fost stabilite și consideră că 
aplicațiile care au fost puțin utilizate până acum ar trebui utilizate la o scară mai largă în 
diferitele sectoare economice. Introducerea rapidă a soluțiilor bazate pe TIC implică 
introducerea în masă a benzii largi.

 răspândirea de bune practici: populația Europei este concentrată din ce în ce mai mult în 
zonele urbane. Îmbunătățirea modului de organizare și conducere a orașelor de 
dimensiuni medii și mari va fi, astfel, un factor important în îndeplinirea obiectivelor 
ambițioase privind reducerea emisiilor de carbon și eficiența energetică. Raportoarea 
subliniază că utilizarea TIC în organizarea și administrarea zonelor urbane poate aduce o 
contribuție majoră la creșterea eficienței energetice. „Proiectul urban inteligent” și 
inițiativa „Pactul primarilor” au stabilit calea care trebuie urmată. Organizarea urbană 
eficientă obținută prin utilizarea TIC poate reduce în mod substanțial impactul zonelor 
urbane asupra consumului energetic. Ar trebui întreprinse acțiuni de răspândire a bunelor 
practici și de sensibilizare a factorilor de decizie locali privind beneficiile oferite de TIC.


