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ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Съвместно съвещание 

Европейски парламент - национални парламенти

по темата

Как да подобрим доставките на енергия чрез засилване на конкуренцията, чрез по-
интелигентни енергийни системи и чрез развитието на енергийната 

инфраструктура?

вторник, 24 май 2011 г., 14.30 – 18.00 ч.

Брюксел

Зала: PHS - Hemicycle

Как да подобрим доставките на енергия чрез засилване на конкуренцията, чрез по-
интелигентни енергийни системи и чрез развитието на енергийната инфраструктура, в това 

число топлофикация или мрежови охладителни системи?

С цел да се гарантира сигурността на енергийните доставки са необходими значителни 
инвестиции за осъвременяване и модернизиране на енергийната инфраструктура на ЕС. 
Същевременно Съюзът се стреми да ускори усилията си за увеличаване на икономиите на 
енергия и да запази темпа на изграждане на устойчиви енергийни ресурси в стремежа си към 
постигането на целта за нисковъглеродна икономика до 2050 г. По какъв начин може 
конкуренцията да стимулира инвестициите в една интелигентна енергийна система? По какъв 
начин да бъде уредена правилната регулационна рамка за по-добро използване на неразкрития 
потенциал на топлофикацията или мрежовите охладителни системи, както и за подобряване на 
енергийните характеристики на сградите като ключов елемент при постигането на икономи на 
енергия? По какъв начин да се бъдат стимулирани необходимите частни финансови средства да 
посрещнат инвестиционните нужди? Кои пречки трябва да бъдат преодолени, за да бъде създаден 
реално интегриран енергиен пазар в ЕС и какви са придобивките за потребителите?
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12.30 ч. - 13.00 ч. Пристигане и регистрация на участниците на рецепцията на сграда 
Altiero Spinelli (вход Площад „Люксембург“)

13.00 ч. - 14.15 ч. Приемен обяд (само за поканени)

14.30 ч. – 14.45 ч. Приветствено обръщение на г-н Jerzy Buzek, председател на 
Европейския парламент

Разяснения относно процедурата на заседанието и увод към темата на деня 
(г-н Herbert Reul, председател на комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика на Европейския парламент и г-н Antal Rogán, 
председател на комисията по въпросите на икономиката и
информационните технологии на унгарското Национално събрание, Magyar 
Országgyűlés) 

14.45 ч. - 15.15 ч. Основни изказвания

 Г-н Гюнтер Йотингер, член на Европейската комисия, отговарящ за 
енергетиката 

 Г-н Пал Ковач, заместник държавният секретар на унгарското 
правителство по въпросите на енергетиката, представляващ 
Председателството на Съвета на Европейския съюз

 Г-н Herbert Reul, председател на комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика на Европейския парламент

 Г-н Antal Rogán, председател на комисията по въпросите на икономиката и 
информационните технологии на унгарското Национално събрание

15.15 ч. - 16.15 ч. Обсъждане относно енергийните коридори 
Докладчик: Г-н András Aradszki, член на комисията по въпросите на 
икономиката и информационните технологии на унгарското Национално 
събрание

16.15 ч.−16.30 ч. Кафе-пауза

16.30ч. - 17.30 ч. Обсъждане относно интелигентните енергийни системи, в това 
число топлофикация или мрежови охладителни системи
Докладчик: Г-жа Edit Herczog, член на комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика на Европейския парламент

17.30 ч.−18.00 ч. Заключителни слова на г-н András Gyürk, член на комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика на Европейския парламент и г-н 
Antal Rogán, председател на комисията по въпросите на икономиката и 
информационните технологии на унгарското Национално събрание


