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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τον ∆εκέµβριο του 2008, η Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβε τη δέσµευσή της1, να έχει καλύψει
έως το 2020 τους στόχους που είχε θέσει όσον αφορά την εξοικονόµηση ενέργειας και τις
εκποµπές (διοξειδίου του) άνθρακα και τόνισε την επείγουσα ανάγκη να ενταθούν οι
προσπάθειες προς την κατεύθυνση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης2. Η ενεργειακή
απόδοση βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών της Ένωσης για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων της ενεργειακής ασφάλειας και της κλιµατικής αλλαγής3. Η πρόσφατη
χρηµατοπιστωτική κρίση και η ύφεση στην ευρωπαϊκή οικονοµία, ενισχύουν περαιτέρω τα
επιχειρήµατα υπέρ της αύξησης στην ενεργειακή απόδοση και την αποτελεσµατική χρήση
των πόρων.
Ο αναπροσανατολισµός της τεχνολογικής καινοτοµίας στην κατεύθυνση των προβληµάτων
της ενεργειακά αποδοτικής ανάπτυξης µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα θα συµβάλει ώστε η
Ευρώπη να βγει από την οικονοµική κρίση διαθέτοντας αειφορικότερη βάση. Οι Τεχνολογίες
Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι γνωστές για τις ευρύτερες ικανότητές τους, σε
κλίµακα ολόκληρης της οικονοµίας, να επιτυγχάνουν εξοικονόµηση ενέργειας, καθώς και για
το δυναµικό τους να επιφέρουν ταχείες και βαθιές µεταβολές σε κάθε πτυχή της κοινωνίας,
της κυβέρνησης και του κλάδου.
Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι ένα πλαίσιο πολιτικής που να ενσωµατώνει τις ΤΠΕ στις
προσπάθειες αντιµετώπισης των σηµερινών κρίσεων. Η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να
καταλάβει ηγετική θέση προσφέροντας ένα τέτοιο πλαίσιο και η πρόκληση συνίσταται στην
αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας. Μια σειρά από διεθνείς οργανισµοί, συµπεριλαµβανοµένου
του ΟΟΣΑ4 εξετάζουν επίσης τις ΤΠΕ ενόψει της διάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την
αλλαγή του κλίµατος, η οποία θα καθορίσει τη συνέχεια που θα δοθεί στο Πρωτόκολλου του
Κιότο.
Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται µια σειρά φιλόδοξων µέτρων που εστιάζονται σε
ό,τι µπορεί να επιτευχθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, τόσο από τον κλάδο των ΤΠΕ,
καθώς και µε πλήρη αξιοποίηση του δυναµικού των ΤΠΕ σε όλους τους τοµείς της
κοινωνίας και της οικονοµίας. Παρέχει το πλαίσιο για µια σύσταση που πρόκειται να εγκριθεί
από την Επιτροπή το δεύτερο εξάµηνο του 2009. Στη σύσταση θα καθορίζονται τα
καθήκοντα, οι στόχοι και τα χρονοδιαγράµµατα, ώστε οι ενδιαφερόµενοι φορείς του κλάδου
και τα κράτη µέλη να επισπεύσουν την πρόοδο προς την επίτευξή τους.
2.

ΤΙ ΡΟΛΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΤΠΕ;

Το δυναµικό των ΤΠΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι γενικά αποδεκτό5,6.
Ωστόσο, ελλείψει συγκεκριµένων πολιτικών µέτρων για το συντονισµό των

1
2
3
4
5
6

EL

Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεράσµατα της Προεδρίας 7224/1/07, 4 Μαΐου 2007.
Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεράσµατα της Προεδρίας 17271/08, 12 ∆εκεµβρίου 2008.
COM(2006) 545· COM(2008) 30.
∆ιάσκεψη του ΟΟΣΑ, ICTs, the Environment and Climate Change, Copenhagen, Μάιος 2009.
COM 2008/772.
COM(2008) 241 — Η ανακοίνωση αυτή λαµβάνει υπόψη της τις γνώµες της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και το ψήφισµα ίδιας πρωτοβουλίας που
ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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κατακερµατισµένων προσπαθειών και για να δοθούν κίνητρα δράσης, το δυναµικό αυτό δεν
µπορεί να υλοποιηθεί στο χρονικό διάστηµα των στόχων µε ορίζοντα το 2020. Οι ΤΠΕ έχουν
διττή συµβολή:
Ο καταλυτικός ρόλος των ΤΠΕ
Οι ΤΠΕ µπορούν να καταστήσουν εφικτή τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης,
µειώνοντας την ποσότητα της ενέργειας που απαιτείται για την παροχή µιας υπηρεσίας:
– Με την παρακολούθηση και την άµεση διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας, οι ΤΠΕ
µπορούν να καταστήσουν εφικτή τη βελτίωση της απόδοσης σε σηµαντικούς κλάδους
ενεργειακής κατανάλωσης. Από πρόσφατες µελέτες προκύπτει ότι η ικανότητα αυτή
µπορεί να αξιοποιηθεί για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων στην ΕΕ
έως και κατά 17% και για τη µείωση των εκποµπών άνθρακα στην εφοδιαστική των
µεταφορών έως και κατά 27%7.
– Με την παροχή των εργαλείων για επιχειρηµατικά µοντέλα, µεθόδους εργασίας και
τρόπους ζωής υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης, όπως το ηλ-εµπόριο, η τηλεργασία και
οι εφαρµογές της ηλε-διακυβέρνησης, καθώς και µε προηγµένες τεχνολογίες συνεργασίας,
οι ΤΠΕ µπορούν να µειώσουν τη ζήτηση για ενέργεια και άλλους υλικούς πόρους.
– Με την παροχή καινοτόµων τεχνολογιών, οι ΤΠΕ µπορούν να µειώσουν τη σπάταλη στην
κατανάλωση ενέργειας: σαφές παράδειγµα συνιστά ο φωτισµός στερεάς κατάστασης
(SSL). Νεοεµφανιζόµενες λύσεις πληροφορικής, όπως thin client8, υπολογιστές πλέγµατος
και τεχνολογιών εικονικής παρουσίασης υπόσχονται τη µείωση των υφιστάµενων
πλεονασµών στα σηµερινά συστήµατα.
Ο ποσοτικός ρόλος των ΤΠΕ
Οι ΤΠΕ µπορούν να εξασφαλίσουν την ποσοτική βάση για τον σχεδιασµό, την εφαρµογή
και την αξιολόγηση στρατηγικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
– Η έξυπνη µέτρηση της κατανάλωσης εκµεταλλεύεται την ικανότητα των ΤΠΕ για
ποσοτικοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και παροχή κατάλληλων πληροφοριών στους
καταναλωτές. Εάν οι καταναλωτές µπορούν να αντιληφθούν από πού προέρχονται οι
αναποτελεσµατικότητες, έχουν τη δυνατότητα να ενεργήσουν για τον περιορισµό ή την
εξάλειψή τους. Από δοκιµές µε έξυπνους µετρητές στην ΕΕ προκύπτει ότι η παροχή
πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά µε την πραγµατική τους κατανάλωση ενέργειας
µπορεί να οδηγήσει σε µειώσεις έως και 10%9.
– Οι ΤΠΕ µπορούν επίσης να αντιµετωπίσουν την πολυπλοκότητα των µετρήσεων
ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο συστήµατος10: εργαλεία λογισµικού µπορούν να
παράσχουν πληροφορίες και δεδοµένα για την καλύτερη ρύθµιση των διάφορων στοιχείων
του συστήµατος, ώστε να βελτιστοποιηθεί η συνολική ενεργειακή απόδοση µε οικονοµικά
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Bio Intelligence Impacts of Information and Communication Technologies on Energy Efficiency.
Smart 2020 Enabling the low-carbon economy in the information age.
Υπολογιστές χωρίς σκληρό δίσκο· βασίζονται κυρίως σε κεντρικούς εξυπηρετητές για δραστηριότητες
επεξεργασίας δεδοµένων.
Report on Methodology for Estimating Energy Savings, ESMA, Μάρτιος 2008.
Σε αυτό το πλαίσιο, ένα σύστηµα αποτελείται από πολλές οντότητες που καταναλώνουν ενέργεια· π.χ.
κέντρα δεδοµένων, κτίρια, εργοστάσια και πόλεις.
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αποδοτικό τρόπο. Με την επιτακτική ανάγκη για ενεργειακά και περιβαλλοντικά
ενσυνείδητο σχεδιασµό και προγραµµατισµό, αυτά τα εργαλεία λογισµικού θα
εξαπλωθούν από µικρότερα σε πιο πολύπλοκα συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των
αστικών περιοχών και των πόλεων.
Η ύπαρξη των στόχων του 2020 αυτή καθεαυτήν καθιστά την ακριβή και επαληθεύσιµη
ποσοτικοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας κρίσιµο ζήτηµα. Περισσότερο από
οποιονδήποτε άλλο κλάδο, ο κλάδος των ΤΠΕ είναι καλύτερα εξοπλισµένος για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού και, επιπλέον, για να παράσχει σε άλλους τις λύσεις
και τα εργαλεία προς τούτο.
3.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΩΝ ΤΠΕ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ

Η Επιτροπή διεξήγαγε εκτεταµένη συλλογή δεδοµένων και αναλύσεις11, για να εκτιµηθεί ο
δυνητικός ρόλος των ΤΠΕ στην αρωγή των κρατών µελών να εκπληρώσουν τους στόχους του
2020. Τα ευρήµατα ανέδειξαν πολλά προβλήµατα και επέτρεψαν να εντοπιστούν άξονες
δράσης.
Εντοπισµός των προβληµάτων
Η χρήση εξοπλισµού ΤΠΕ στην παροχή υπηρεσιών αντιπροσωπεύει περίπου το 1,75% των
εκποµπών άνθρακα στην Ευρώπη. Ένα επιπλέον 0,25% των εκποµπών άνθρακα προέρχεται
από την παραγωγή ΤΠΕ και ηλεκτρονικού εξοπλισµού ευρείας κατανάλωσης. ∆εδοµένης της
αύξησης του εύρους και της διείσδυσης των ΤΠΕ, αυξάνεται και η συνολική χρήση
ενέργειας12.
Στους λοιπούς τοµείς της οικονοµίας και της κοινωνίας οφείλεται το υπόλοιπο 98% των
εκποµπών άνθρακα. Εκεί αναµένεται ότι η καταλυτική ικανότητα των ΤΠΕ θα συµβάλλει
περισσότερο στη µείωση των εκποµπών - έως 15% µέχρι το 2020, σύµφωνα µε ορισµένες
εκθέσεις13 - όπως επίσης και στη µείωση του κόστους.
Ορισµένες εταιρείες στον κλάδο των ΤΠΕ έχουν δεσµευτεί στην επίτευξη στόχων για την
εξοικονόµηση ενέργειας και τη µείωση των εκποµπών14. Οι στόχοι και τα χρονοδιαγράµµατα,
αν και συχνά φιλόδοξα, διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό, και υπάρχει ελάχιστη κοινή βάση ώστε
ο κλάδος να προσδιορίσει επακριβώς πού βρίσκονται ευκαιρίες για µεγαλύτερη απόδοση και
πού πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες. Επιπλέον, τα ποσοτικά στοιχεία σχετικά µε τα
οφέλη που επιτεύχθηκαν και που είναι εφικτά µε τις ΤΠΕ είναι συχνά αντιφατικά15. Η
επακόλουθη δυσκολία σύγκρισης λύσεων εξοικονόµησης ενέργειας, ιδίως σε επίπεδο
συστήµατος, µπορεί να δράσει αποτρεπτικά ως προς την υιοθέτησή τους.
Για την εξάλειψη αυτών των αντιφάσεων θα απαιτηθούν εναρµονισµένες µέθοδοι µετρήσεων
και ποσοτικοποίησης των ενεργειακών επιδόσεων. Αυτό, µε τη σειρά του, θα παράσχει
11
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Αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης σχετικά µε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών που
καθιστούν εφικτή την ενεργειακή απόδοση· έκθεση της ad hoc συµβουλευτικής οµάδας για τις ΤΠΕ
σχετικά µε την την ενεργειακή απόδοση.
Έκθεση Smart 2020.
Μελέτη Bio Intelligence.
Έκθεση Smart 2020.
Όπως φαίνεται και στις διαφορές των δεδοµένων στη µελέτη Bio Intelligence και την έκθεση Smart
2020.
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αξιόπιστα στοιχεία για τον σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση των στρατηγικών
εξοικονόµησης ενέργειας.
Η ανάγκη για ανάληψη δράσης
Εάν δεν υπάρξει πιο συστηµατική προσέγγιση σε όλον τον κλάδο των ΤΠΕ για την µέτρηση
και την ποσοτικοποίηση των ενεργειακών επιδόσεων των οικείων διαδικασιών, υπάρχει
µεγάλη πιθανότητα ότι τα πραγµατικά οφέλη των ΤΠΕ θα παραβλεφθούν ή θα
παρερµηνευτούν.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ένα µέσο µε το οποίο οι καταναλωτές, είτε πρόκειται για
ιδιώτες, για επιχειρήσεις ή για δηµόσιες υπηρεσίες, θα µπορούν να ελέγχουν και να
συγκρίνουν πιθανές στρατηγικές εξοικονόµησης ενέργειας που προσφέρονται από τις ΤΠΕ
καθώς και την οικονοµική απόδοσή τους, προκύπτει απτή η απειλή, ψευδοοικολογικές
λύσεις16 να κατακτήσουν µερίδια της αγοράς αντί των λύσεων που παρέχουν γνήσια οφέλη.
Για την προώθηση της νοµιµότητας, της διαφάνειας και της πραγµατικής προόδου στην
εφαρµογή των ΤΠΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, υπάρχει σαφής ανάγκη για
τη δηµιουργία ίσων όρων ανταγωνισµού που θα βασίζονται σε κοινούς τρόπους µέτρησης της
ενεργειακής απόδοσης - ιδιαίτερα στα πιο πολύπλοκα συστήµατα - και για συναντίληψη των
υποχρεώσεων, στόχων και µεθόδων.
Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή σκοπεύει να εκδώσει σύσταση που θα περιλαµβάνει τα µέτρα
τα οποία θα ανοίξουν το δρόµο ώστε οι ΤΠΕ να συµβάλουν στην αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης και στη µείωση των εκποµπών σε όλη την οικονοµία και την κοινωνία, κατά
µετρήσιµο και επαληθεύσιµο τρόπο. Τα µέτρα θα διαρθρωθούν γύρω από τους εξής τρεις
άξονες δράσης.
– Πρώτον, ο κλάδος των ΤΠΕ θα κληθεί να θέσει στόχους και να καταλήξει σε συλλογική
συµφωνία σχετικά µε µεθόδους µέτρησης που να εστιάζονται στην ακρίβεια, τη διαφάνεια
και την επαληθευσιµότητα της κατανάλωσης ενέργειας και των εκποµπών άνθρακα των
οικείων διεργασιών, σε επίπεδο επιχείρησης και κλάδου.
– ∆εύτερον, θα ενθαρρυνθεί η θέσπιση σχέσεων εταιρικής συνεργασίας µεταξύ του κλάδου
των ΤΠΕ και άλλων µεγάλων κλάδων κατανάλωσης ενέργειας ώστε να προσδιοριστεί πού
και πώς οι ΤΠΕ µπορούν να διαδραµατίσουν ρόλο στη βελτίωση της απόδοσης και στη
µείωση των εκποµπών στους κλάδους αυτούς, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διάθεση
σχετικών εργαλείων για την αξιολόγηση και την βελτιστοποίηση της ενεργειακής
απόδοσης κατά συγκρίσιµο τρόπο.
– Τρίτον, τα κράτη µέλη πρέπει να κληθούν να καταστήσουν εφικτή τη δυνατότητα
ανάπτυξης και εγκατάστασης εργαλείων ΤΠΕ σε κοινοτική κλίµακα, τα οποία αναµένεται
να προκαλέσουν αλλαγή στη συµπεριφορά των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των
κοινοτήτων και, ταυτόχρονα, να δώσουν ώθηση στη ζήτηση καινοτόµων λύσεων ΤΠΕ για
τη βελτιστοποίηση των ενεργειακών επιδόσεων των οικείων λειτουργιών.
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Βλ., π.χ., The six sins of greenwashing: www.terrachoice.com/files/6_sins.pdf.
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4.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

4.1.

Περιορισµός του αποτυπώµατος ενέργειας και άνθρακα των ΤΠΕ

Ο κλάδος των ΤΠΕ στο σύνολό απασχολεί 6,6 εκατοµµύρια άτοµα σε ολόκληρη την ΕΕ των
27 κρατών µελών. Συµβάλλει στην αύξηση της ικανότητας καινοτοµίας σε όλους τους τοµείς
και συνεισφέρει σε ποσοστό άνω του 40% στη συνολική αύξηση της παραγωγικότητας17.
Οι ΤΠΕ είναι πλέον ενσωµατωµένες σε όλους σχεδόν τους τοµείς της ευρωπαϊκής
οικονοµίας. Ως αποτέλεσµα της ίδιας τους της επιτυχίας, η χρήση προϊόντων και υπηρεσιών
ΤΠΕ αντιπροσωπεύει περίπου το 7,8% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ και
µπορεί να αυξηθεί σε 10,5% έως το 2020.18.
Η αυξηµένη κατανάλωση που προκύπτει από την αυξανόµενη χρήση προϊόντων ΤΠΕ
αντιµετωπίζεται µε διάφορα ήδη υφιστάµενα νοµικά µέσα. Σύµφωνα µε την οδηγία για τον
οικολογικό σχεδιασµό των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια (ΠΚΕ)19, θα καθοριστούν
ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις για προϊόντα όπως εξωτερικά τροφοδοτικά και
υπολογιστές. Ο κανονισµός σχετικά µε τα βραβεία του προγράµµατος Energy Star20 απονέµει
το Energy Star στα προϊόντα µε τις καλύτερες επιδόσεις στην αγορά και επιβάλλει στα κράτη
µέλη να εφαρµόσουν απαιτητικά κριτήρια ενεργειακής απόδοσης στις δηµόσιες προµήθειες
γραφειακού εξοπλισµού.
Άλλα µέτρα, όπως ο κανονισµός για την απονοµή του οικολογικού σήµατος21,
συµπληρώνουν αυτό το πλαίσιο, µεριµνώντας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων ΤΠΕ σε
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής απόδοσης. Το
σχέδιο δράσης για την αειφόρο κατανάλωση και παραγωγή και την αειφόρο βιοµηχανική
πολιτική22 προβλέπει ένα ολοκληρωµένο και περιεκτικό πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη
και ενίσχυση της εφαρµογής των ανωτέρω µέτρων. Επιπλέον, η κοινοτική νοµοθεσία
προβλέπει τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του εξοπλισµού ΤΠΕ στο τέλος της
ζωής του23.
Υπάρχει αναξιοποίητο δυναµικό ώστε ο κλάδος των ΤΠΕ να επικεντρωθεί σε συστηµικές
βελτιώσεις και να επιτύχει περαιτέρω µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις οικείες
διαδικασίες (συµπεριλαµβανοµένων των λειτουργιών, της µεταποίησης, της παροχής
υπηρεσιών και της αλυσίδας εφοδιασµού). Εάν ο κλάδος υιοθετούσε πιο συστηµατική
προσέγγιση στην παρακολούθηση και τη µέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας σε κάθε βήµα
µιας διαδικασίας, θα µπορούσαν να προκύψουν επαληθεύσιµα και συγκρίσιµα στοιχεία, που
θα του επέτρεπαν να εντοπίζει ευκαιρίες για βελτίωση, και να αναπτύσσει και να εφαρµόζει
λύσεις.
Ο κλάδος των ΤΠΕ πρέπει να κληθεί να συµµετάσχει σε µια συλλογική διαδικασία
αυτοβελτίωσης συµφωνώντας σε κοινές µεθόδους και εργαλεία µετρολογίας για την
παραγωγή δεδοµένων σχετικά µε την ενεργειακή απόδοσή του, να θέσει ρεαλιστικούς
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στόχους και να θεσπίσει συγκριτική αξιολόγηση της προόδου. Οι προσπάθειες αυτές θα
πρέπει να λαµβάνουν δεόντως υπόψη τους τον πλήρη κύκλο ζωής και τον σχετικό
περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ο κλάδος των ΤΠΕ πρέπει να δώσει το παράδειγµα και θα
ενθαρρυνθεί να αναλάβει φιλόδοξες δεσµεύσεις σε σχέση µε τους ευρωπαϊκούς στόχους µε
ορίζοντα το 2020. Εκτός από τα περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη, οι προσπάθειες αυτές
είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε καινοτόµες πρακτικές που µπορεί να επαναληφθούν και σε
άλλους κλάδους.
Η σύσταση θα επικεντρωθεί στα κτίρια και τις κατασκευές, καθώς και στην εφοδιαστική των
µεταφορών, λόγω του σχετικά µεγάλου µεριδίου τους στη συνολική κατανάλωση ενέργειας,
καθώς και των συνεχιζόµενων προσπαθειών της Επιτροπής και των κρατών µελών σε αυτούς
τους κλάδους.
4.1.1.

Κτίρια και κατασκευές

Τα κτίρια αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της κατανάλωσης ενέργειας κατά την τελική
χρήση στην ΕΕ, από το οποίο περισσότερο από 50% είναι ηλεκτρική ενέργεια. Ο κλάδος έχει
σηµαντικό αναξιοποίητο δυναµικό για οικονοµικά αποδοτική εξοικονόµηση ενέργειας η
οποία, εάν υλοποιηθεί, θα συνεπαγόταν µείωση 11% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας
στην ΕΕ έως το 2020.24.
Βάσει της οδηγίας ΠΚΕ θεσπίζονται εκτελεστικά µέτρα για τον καθορισµό των απαιτήσεων
ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης για προϊόντα ΤΠΕ που χρησιµοποιούνται σε
κτίρια και στον κλάδο των κατασκευών. Υπάρχει περιθώριο ώστε οι ΤΠΕ να συµβάλουν
στην περαιτέρω ανάπτυξη του εν λόγω δυναµικού, µέσω εφαρµογής συστηµάτων διαχείρισης
κτιρίων και ενέργειας, έξυπνων τεχνολογιών µέτρησης της κατανάλωσης, φωτισµού στερεάς
κατάστασης (SSL) και συστηµάτων ελέγχου του φωτισµού, ευφυών αισθητήρων και
λογισµικού βελτιστοποίησης. Ενόψει της συµβολής στην ενεργειακή απόδοση πολλών
διαφορετικών παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένων υλικών και τεχνολογιών, καθώς και των
διάφορων δυνητικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ τους, είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η ανάπτυξη
συστηµατικής κατανόησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Ως µέρος του σχεδίου
ανάκαµψης που εγκρίθηκε τον Νοέµβριο του 200825, η Επιτροπή προτείνει τη δροµολόγηση
εταιρικών σχέσεων µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και περαιτέρω ανάπτυξη και
επίδειξη οικολογικών τεχνολογιών και ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων και υλικών σε
κτίρια, αποβλέποντας σε δραστική µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκποµπών
άνθρακα.
Η προτεινόµενη αναδιατύπωση της οδηγίας για τις ενεργειακές επιδόσεις των κτιρίων
(EPBD/ ΟΕΕΚ) θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για µια µέθοδο υπολογισµού της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων. Η εφαρµογή της οδηγίας θα αποφέρει µεγάλη ποσότητα πληροφοριών
σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του κτιριακού αποθέµατος σε όλη την Ευρώπη26.
Οι πληροφορίες αυτές παρέχουν χρήσιµη βάση για τον κλάδο των οικοδοµών και
κατασκευών, καθώς και στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής. Επίσης, προσφέρουν
ευκαιρίες για την ανάπτυξη λογισµικού εφαρµογών και εργαλεία για το σκοπό της
συµµόρφωσης µε την οδηγία ΟΕΕΚ.
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Ο κλάδος των ΤΠΕ θα κληθεί να συνεργαστεί µε τον κλάδο των οικοδοµών και κατασκευών
για να εντοπιστούν πεδία όπου µπορούν να µεγιστοποιηθούν ο αντίκτυπος και η σχέση
κόστους-αποτελεσµατικότητας των ΤΠΕ, καθώς και ο προσδιορισµός των απαιτήσεων.
Πρέπει επίσης να προωθηθεί η διαλειτουργικότητα µεταξύ εργαλείων ελέγχου και
συστηµάτων διαχείρισης κτιρίων και ενέργειας, µε σκοπό να αναπτυχθεί συστηµική
κατανόηση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου.
Υπάρχει δυνατότητα υπέρβασης του γενικού µεθοδολογικού πλαισίου που θεσπίζεται στην
οδηγία και να υπάρξει συµφωνία επί κοινών µεθόδων για την παρουσίαση στοιχείων. Στη
συνέχεια, θα µπορούσαν να εφαρµοστούν ΤΠΕ σε όλη την ΕΕ για τη συλλογή, συγκέντρωση
και συγκριτικές αναλύσεις για την υποστήριξη συγκριτικής αξιολόγησης και της αξιολόγησης
πολιτικών.
4.1.2.

Εξορθολογισµός της σχετικής µε τις µεταφορές χρήσης της ενέργειας µέσω της
εφοδιαστικής

• Τα συστήµατα µεταφορών αντιπροσωπεύουν περίπου το 26% της τελικής χρήσης
ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης και για εξορθολογισµό, κυρίως µέσω της εφοδιαστικής.
Με το σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική εµπορευµατικών µεταφορών27 εισάγεται σειρά από
δράσεις µε τις οποίες διευρύνεται ο ρόλος της εφοδιαστικής στον εξορθολογισµό των
µεταφορών και στη µείωση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων. Ειδικά µέτρα στο σχέδιο
δράσης για τα ευφυή συστήµατα µεταφορών (ITS) 28 επικεντρώνονται στην εγκατάσταση ITS
για την προώθηση της στροφής των µεταφορών, ιδίως σε διαδρόµους για εµπορευµατικές
µεταφορές, καθώς και µέσω παροχής πολυτροπικών σχεδίων µετακινήσεων για επιβάτες
ώστε να επιτευχθεί σηµαντική µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης.
Οι δράσεις στις ηλ-εµπορευµατικές µεταφορές και στα ευφυή συστήµατα µεταφορών (ITS)
υπογραµµίζουν τη σηµασία των ΤΠΕ στην επίτευξη των στόχων αυτών. Το σχέδιο
ανάκαµψης του Νοεµβρίου του 2008 προβλέπει τη δροµολόγηση εταιρικών σχέσεων µεταξύ
του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα για την ανάπτυξη ευρέος φάσµατος τεχνολογιών και
έξυπνων ενεργειακών υποδοµών για τις µεταφορές.
Ο κλάδος των ΤΠΕ αναµένεται ότι θα συνεργαστεί µε τον κλάδο της εφοδιαστικής των
µεταφορών για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες για βελτίωση και επέκταση της πληροφόρησης,
όπως προσδιορίζονται στο σχέδιο δράσης29. Σηµαντικές πληροφορίες για την κατανάλωση
ενέργειας και τις εκποµπές άνθρακα στις εµπορευµατικές µεταφορές θα πρέπει να τίθενται
στη διάθεση των επιχειρήσεων που εξαρτώνται από τις εµπορευµατικές µεταφορές.
Καθώς οι πληροφορίες αυτές καθίστανται διαθέσιµες µέσω της ευρύτερης χρήσης ITS, είναι
σηµαντικό να συλλέγονται, να παρουσιάζονται και να συγκεντρώνονται κατά τυποποιηµένο
τρόπο, όπως επίσης να είναι προσβάσιµες σε όλους τους πιθανούς χρήστες, από άτοµα και
επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν εµπορευµατικές µεταφορές έως δηµόσιες διοικήσεις και
φορείς χάραξης πολιτικής.
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4.2.

Ενθάρρυνση διαρκούς µεταστροφής
επιχειρήσεων, δήµων και κοινοτήτων

στη

συµπεριφορά

καταναλωτών,

4.2.1. Τελική χρήση ενέργειας
Η έξυπνη µέτρηση της κατανάλωσης µπορεί να καταστήσει δυνατή την αµφίδροµη ροή
πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο µεταξύ φορέων εκµετάλλευσης δικτύων, προµηθευτών
ενέργειας και καταναλωτών, παρέχοντας σε όλα τα µέρη δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης
και ελέγχου της κατανάλωσης ενέργειας και των συναφών δαπανών. Παρέχει επίσης τη
δυνατότητα ελέγχου των βρόχων ελέγχου που πρέπει να εισαχθούν ώστε να είναι δυνατή η εξ
αποστάσεως διαχείριση των διατάξεων. Εάν εφαρµοστεί µε τον τρόπο αυτό, θα αυξηθούν τα
οφέλη για τους φορείς εκµετάλλευσης δικτύων και τους προµηθευτές, καθώς και για τους
καταναλωτές.
Οι έξυπνοι µετρητές αποφέρουν ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά µε τη ζήτηση των
καταναλωτών, πληροφορίες που µε τη σειρά τους µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους
φορείς εκµετάλλευσης δικτύων για καλύτερη διαχείριση του δικτύου τους περιορίζοντας έτσι
τις απώλειες. Μπορούν επίσης να καταστήσουν δυνατή την υλοποίηση µηχανισµών
ανταπόκρισης στη ζήτηση, για τον περιορισµό της ζήτησης σε ώρες αιχµής, ώστε να
αποφεύγονται περιττές επενδύσεις σε πρόσθετη ισχύ. Οι προµηθευτές µπορούν να
χρησιµοποιούν περαιτέρω τις πληροφορίες αυτές για την κατάρτιση επιλογών τιµολόγησης
που θα λαµβάνουν υπόψη το διαφορετικό κόστος της ενέργειας που καταναλώνεται σε
διαφορετικές ώρες.
Οι έξυπνοι µετρητές µπορούν να παράσχουν πλήρη ενηµέρωση στους καταναλωτές σχετικά
µε την ενεργειακή τους κατανάλωση και το σχετικό κόστος30, που θα τους επιτρέψει γνήσια
αξιοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Τα αποτελέσµατα από δοκιµές πεδίου σε
ορισµένα κράτη µέλη δείχνουν ότι η ανάπτυξη και εγκατάσταση έξυπνων συσκευών
µέτρησης µπορεί να µειώσει την κατανάλωση ενέργειας έως και κατά 10%31, ανάλογα µε το
περιεχόµενο και την ποιότητα των πληροφοριών που αναπέµπονται στον καταναλωτή.
Ωστόσο, οι έξυπνοι µετρητές δεν χρησιµοποιούνται πάντα κατ' αυτόν τον τρόπο· κοινή
πρακτική τείνει να καταστεί η µονόδροµη ροή πληροφοριών προς τον προµηθευτή ή τον
φορέα του δικτύου. ∆εδοµένων των υψηλών αρχικών επενδυτικών δαπανών και των
αναµενόµενων 10 έως 15 ετών ζωής των συσκευών µέτρησης, είναι ύψιστης σηµασίας τα
κράτη µέλη να συµφωνήσουν σε ένα ελάχιστο επίπεδο λειτουργικότητας για έξυπνη
µέτρηση της κατανάλωσης, ώστε οι ίδιες ελάχιστες επιλογές να µπορούν να προσφέρονται σε
όλους τους καταναλωτές, ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής τους και τον πάροχο της
υπηρεσίας, καθώς και για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας
Τα κράτη µέλη πρέπει να κληθούν να συµφωνήσουν σε ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές
κοινοτικής κλίµακας όσον αφορά την έξυπνη µέτρηση της κατανάλωσης που θα επιτρέψει σε
φορείς εκµετάλλευσης δικτύων, προµηθευτές και ιδίως στους καταναλωτές να διαχειρίζονται
αποτελεσµατικά τις ενεργειακές τους ανάγκες και να χρησιµοποιούν λύσεις ΤΠΕ, όταν αυτές
καταστούν διαθέσιµες, για αυτοµατοποιηµένη διαχείριση της ενέργειας. Από την άποψη της
λειτουργικότητας, απαιτείται προς τούτο αµφίδροµη ροή των πληροφοριών σε πραγµατικό
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χρόνο και δυνατότητα νέων βρόχων ελέγχου. Οι προδιαγραφές αυτές θα είναι συµβατές µε
την εντολή τυποποίησης για µετρητές κατανάλωσης που έχει εκδοθεί από την Επιτροπή32.
Οι έξυπνοι µετρητές είναι το πρώτο βήµα στην πορεία προς έξυπνα δίκτυα διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας. Τελικά, τα έξυπνα δίκτυα πρέπει να διευκολύνουν, όχι µόνο την
καλύτερη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και την ένταξη εναλλακτικών και
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε πολύ µεγαλύτερη κλίµακα από ό,τι είναι δυνατόν σήµερα,
µε θετικό αντίκτυπο για την ενεργειακή ασφάλεια και για το περιβάλλον.
4.2.2.

Ηγετικός ρόλος για τα κράτη µέλη

Οι δηµόσιες αρχές έχουν στη διάθεσή τους µια σειρά µέσων για να παρακινήσουν τις
κοινότητές τους να υιοθετήσουν ενεργειακά αποδοτικές συµπεριφορές, µε χαµηλές εκποµπές
άνθρακα, µεταξύ άλλων: την αρµοδιότητα να αναπτύσσουν και να εφαρµόζουν πολιτικές
ανοικοδόµησης και σχεδιασµού, να παρεµβαίνουν µέσω προµηθειών για τη δηµιουργία
ζήτησης, να δροµολογούν προγράµµατα καινοτοµίας, να υποστηρίζουν πιλοτικές
εφαρµογές και βέλτιστη πρακτική. ∆ιαθέτουν επίσης τα µέσα να επηρεάσουν άµεσα τη
δική τους ενεργειακή κατανάλωση.
Τα κράτη µέλη, οι κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να κληθούν να
αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση της ζήτησης για καινοτόµες λύσεις που βασίζονται
σε ΤΠΕ, που θα τους βοηθήσουν να ενσωµατώσουν την ενεργειακή απόδοση σε όλες τις
πτυχές της παροχής υπηρεσιών και της διαχείρισης υποδοµών, του πολεοδοµικού σχεδιασµού
και της χάραξης πολιτικής . Η χρήση προηγµένων εργαλείων βελτιστοποίησης λογισµικού, σε
συνδυασµό µε αξιόπιστα στοιχεία, θα είναι ουσιαστικής σηµασίας για την αποτελεσµατική
λήψη αποφάσεων.
Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2007-2013, προβλέπονται περίπου 86 δισ. ευρώ για
επενδύσεις στην Ε & Α και την καινοτοµία, όπου περιλαµβάνεται η χρήση ΤΠΕ και η
τεχνολογική ανάπτυξη. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται να χρησιµοποιούν τα κεφάλαια αυτά
για την υποστήριξη της ανάπτυξης λύσεων ΤΠΕ που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση.
4.3

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Θα δροµολογηθεί δηµόσια διαβούλευση προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η Επιτροπή και
όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη έχουν συναντίληψη των προς αντιµετώπιση θεµάτων και των
προτεινόµενων λύσεων. Ειδικότερα, προς το συµφέρον της διαφάνειας, καθώς και για την
επίτευξη πραγµατικής και µετρήσιµης προόδου, η Επιτροπή επιθυµεί να έχει τη βεβαιότητα
ότι προσδοκίες, απαιτήσεις και δεσµεύσεις βασίζονται σε κοινή γλώσσα.
Έπειτα από τη διεξαγωγή της δηµόσιας διαβούλευσης, η έγκριση της σύστασης
προγραµµατίζεται για το δεύτερο εξάµηνο του 2009.
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5.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Υποστήριξη της υλοποίησης των συνιστώµενων µέτρων
Έπειτα από τη δηµοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, η Επιτροπή θα καλέσει τους
εκπροσώπους των κλάδων, όπου κρίνεται σκόπιµο µέσω των σχετικών κλαδικών ενώσεων,
να συγκροτήσουν µια λειτουργική δοµή για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
Επίσης, η Επιτροπή θα διερευνήσει τη δυνατότητα σύστασης µιας ευρωπαϊκής δικτυακής
πύλης που θα χρησιµεύσει ως ανοιχτή πλατφόρµα πληροφοριών και επικοινωνίας για τη
συµµετοχή του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα στην ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής,
εµπειριών, πληροφοριών και δεδοµένων που µπορούν να χρησιµεύσουν στην ταχύτερη
επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί.
Σε συνεργασία µε την Επιτροπή των Περιφερειών, η Επιτροπή εργάζεται για την σύνταξη
ενός πρακτικού οδηγού για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές σχετικά µε τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης µέσω καινοτοµικής χρήσης των ΤΠΕ.
Η Επιτροπή εργάζεται επίσης για τη διευκόλυνση της συνεισφοράς της πρωτοβουλίας
ICT21EE33 στο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων, προκειµένου να ενθαρρυνθούν και να
υποστηριχθούν πόλεις και δήµοι όσον αφορά τη χρήση ΤΠΕ για τη µείωση των εκποµπών.
Στήριξη της Ε&Α
Το 2007, οι ΤΠΕ για την ενεργειακή απόδοση εισήχθησαν ως ειδικό θέµα στο πλαίσιο της
προτεραιότητας ΤΠΕ του 7ου προγράµµατος πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική
Ανάπτυξη (7ο ΠΠ). Επικεντρώνονται σε λύσεις για το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας (έξυπνο
δίκτυο), τα κτίρια και τις µεταφορές, καθώς και την Ε&Α για φωτισµό στερεάς κατάστασης
(SSL). Πιλοτικά σχέδια σχετικά µε τα ίδια θέµατα υποστηρίζονται στο πλαίσιο του
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτοµίας. Η Επιτροπή παρέχει επίσης
χρηµατοδότηση για ενεργειακά αποδοτικές ΤΠΕ34.
Οι επενδύσεις πρέπει να επικεντρωθούν περαιτέρω στα πεδία της έρευνας που µπορεί να
αποφέρουν τα µέγιστα οφέλη από άποψη ενεργειακής απόδοσης και µείωσης των εκποµπών
άνθρακα. Μεγαλύτερης κλίµακας, διακλαδικές και διεπιστηµονικές προσπάθειες θα είναι όλο
και πιο σηµαντικές εν προκειµένω. Το σχέδιο ανάκαµψης που πρότεινε η Επιτροπή το
Νοέµβριο του 2008, περιλαµβάνει τις προσπάθειες αυτές υπό µορφή συµπράξεων δηµόσιουιδιωτικού τοµέα για Ε&Α στους κλάδους των κατασκευών, της αυτοκινητοβιοµηχανίας και
της µεταποίησης.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής χρηµατοδοτούνται πολυάριθµα έργα που
στηρίζουν τις ΤΠΕ για ενεργειακή απόδοση και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ. Στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαµψης, η Επιτροπή έχει λάβει
µέτρα για την επιτάχυνση της υλοποίησης των προγραµµάτων της πολιτικής συνοχής και
περαιτέρω αύξηση των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης για έργα ενεργειακής απόδοσης.
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Στήριξη της καινοτοµίας
Πολλές από τις εφαρµογές και λύσεις ΤΠΕ που θα βοηθήσουν την Ευρώπη να περάσει σε
οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα θα προέλθουν από καινοτοµίες στο λογισµικό. Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν περίπου µισό εκατοµµύριο επιχειρήσεις λογισµικού. Οι
επιχειρήσεις αυτές που κατά κανόνα απασχολούν 3 έως 7 άτοµα, βρίσκονται στα υψηλότερα
επίπεδα παραγωγικότητας και κερδοφορίας µεταξύ του συνόλου των κλάδων της
οικονοµίας35.
Ο πρακτικός οδηγός για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές (βλ. παραπάνω) θα
καθορίσει τον τρόπο µε τον οποίο οι δηµόσιες υπηρεσίες µπορούν να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ
στα σχέδια για την κλιµατική αλλαγή36. Ταυτόχρονα, θα περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο
τα Ταµεία Συνοχής µπορούν να υποστηρίξουν επιχειρηµατικές συνεργασίες για την παροχή
καινοτοµικών εφαρµογών ΤΠΕ, και θα καθορίζει πρακτικά µέτρα για την ενθάρρυνση της
συνέργειας µεταξύ χρηµατοδοτούµενης από την Επιτροπή έρευνας και καινοτοµίας.
Περαιτέρω ώθηση αναµένεται να προέλθει από τις αποκαλούµενες κοινότητες γνώσης και
καινοτοµίας (ΚΓΚ) που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτοµίας και
Τεχνολογίας (ΕΙΤ)37. Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις ΚΓΚ αφορά τρία
θέµατα προτεραιότητας: τον περιορισµό των επιπτώσεων και την προσαρµογή στην
κλιµατική αλλαγή, την αειφόρο ενέργεια, και το µέλλον της κοινωνίας της πληροφορίας και
της επικοινωνίας.
Στο σχέδιο ανάκαµψης που πρότεινε η Επιτροπή το Νοέµβριο του 2008 περιλαµβάνεται
µεγάλης κλίµακας δηµοσιονοµική προσπάθεια για παροχή υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικών
συνδέσεων (ΒΒ) σε όλη την Ευρώπη. Μια επακόλουθη ανακοίνωση προχωρά ένα βήµα
περαιτέρω και καθορίζει πού πρέπει να στοχεύουν οι επενδύσεις για την ενέργεια και τις
ΒΒ38. Τούτο αναµένεται να συµβάλει σε ευρύτερη χρήση των ΤΠΕ ως αντιµετώπιση στις
προκλήσεις του κλίµατος και της ενέργειας, και να ανοίξει ευκαιρίες για τη σύνδεση των
κοινοτήτων και των καινοτόµων επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη.
Τα προτεινόµενα µέτρα δεν έχουν επίπτωση στον κοινοτικό προϋπολογισµό.
6.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Τα µέτρα που θα προταθούν στη σύσταση της Επιτροπής αφορούν τη συνεισφορά του
κλάδου των ΤΠΕ και των ΤΠΕ στην επίτευξη των στόχων του 2020. Θα υπάρξει αναθεώρηση
το 2012· τα αποτελέσµατα θα δηµοσιευθούν και θα αποτελούν µέρος των αποδεικτικών
στοιχείων που θα υποστηρίξουν επακόλουθη παρέµβαση, εφόσον κριθεί σκόπιµο.
Ο κατάλογος των προβλεπόµενων µέτρων µαζί µε τα ενδιάµεσα ορόσηµα, τα παραδοτέα
στοιχεία και το χρονοδιάγραµµα συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

35
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Φορέας/ Μέτρο

Ενδιάµεσο ορόσηµο /Έκθεση

Προθεσµία

Κλάδος ΤΠΕ

∆ηλώσεις προθέσεων από τον κλάδο
ΤΠΕ

Εντός 6µήνου
από τη θέσπιση

Στόχοι και χάρτες πορείας

τέλος του 2010

Εκθέσεις προόδου

ετήσια

Κλάδος ΤΠΕ µε οικοδοµές
και κατασκευές

∆ιάθεση απαιτήσεων για λύσεις ΤΠΕ
Έκθεση προόδου

τέλος του 2012

Κλάδος ΤΠΕ µε εφοδιαστική

Ύπαρξη δεδοµένων ενεργειακής
κατανάλωσης και εκποµπών άνθρακα
Έκθεση προόδου

τέλος του 2012

Κοινές λειτουργικές προδιαγραφές για
έξυπνη µέτρηση κατανάλωσης

τέλος του 2012

Πολεοδοµικές στρατηγικές µε
ενσωµάτωση ενεργειακής απόδοσης και
εκποµπών άνθρακα

τέλος του 2010

Εκθέσεις προόδου

ετήσια

Κράτη µέλη

7.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Ευρώπη έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για το 2020: εξοικονόµηση του 20% της
πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας39, µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά
20% και αύξηση του µεριδίου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο 20%. Η βελτιωµένη
ενεργειακή απόδοση είναι το κλειδί για την επίτευξη αυτών των στόχων.
Μολονότι η νοµοθεσία έχει θεσπιστεί και εφαρµόζεται, τα δεδοµένα υποδεικνύουν ότι η
εξοικονόµηση ενέργειας δεν υλοποιείται αρκετά γρήγορα. Από πρόσφατες εκθέσεις
προκύπτει ότι, όταν εφαρµοστούν πλήρως τα τρέχοντα µέτρα, αναµένεται να επιτευχθεί
εξοικονόµηση ενέργειας της τάξης του 13% έως το 202040. Τούτο αποτελεί σηµαντικό
επίτευγµα, εξακολουθεί όµως να απέχει πολύ από το απαιτούµενο.
Υπάρχει µια αναξιοποίητη ευκαιρία για συµπλήρωση των υφιστάµενων µέτρων µε σειρά
συγκεκριµένων δράσεων για την υπερνίκηση των εµποδίων και την αξιοποίηση όλων των
δυνατοτήτων των ΤΠΕ ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσµατικότερη χρήση της ενέργειας.
Το προτεινόµενο πλαίσιο πολιτικής στοχεύει να δώσει ώθηση στα υφιστάµενα κανονιστικά
και µη µέτρα στον τοµέα της ενεργειακής απόδοσης και να συνεισφέρει στους στόχους του
2020 µε:
– βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΤΠΕ·

39
40
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– χρήση ΤΠΕ, ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των άλλων συστηµάτων
που χρησιµοποιούν ενέργεια και των υποδοµών που στηρίζουν την οικονοµία
µας·
– χρήση ΤΠΕ ως ποσοτική βάση για το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την
αξιολόγηση των στρατηγικών ενεργειακής απόδοσης·
– πρόσκληση στα κράτη µέλη να ηγηθούν της καινοτοµίας, να εγκαταστήσουν και
να προβάλουν τις ΤΠΕ ως βάση για βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση·
– ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ όλων των φορέων του ιδιωτικού και του
δηµόσιου τοµέα ώστε να προκύψουν όσον το δυνατόν περισσότερα οφέλη από τη
χρήση των ΤΠΕ για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης·
Η δηµόσια διαβούλευση που θα δροµολογηθεί θα δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή και σε
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς να επιτύχουν συναντίληψη στα ζητήµατα που
διακυβεύονται και στον τρόπο αντιµετώπισής τους.
Εναπόκειται, συνεπώς, στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και στους
πολιτικούς ιθύνοντες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να επιβεβαιώσουν την
πλήρη δέσµευσή τους στους άξονες δράσης που εξαγγέλλονται στην παρούσα ανακοίνωση

EL

14

EL

