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NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Společná schůze výborů 

Evropský parlament - vnitrostátní parlamenty členských států

na téma

Jak zlepšit zásobování energií prostřednictvím posílení hospodářské soutěže, 
inteligentnějších energetických systémů a rozvoje energetických infrastruktur?

Úterý 24. května 2011 od 14:30 do 18:00

Brusel

Místnost: PHS - Hemicycle

Jak zlepšit zásobování energií prostřednictvím posílení hospodářské soutěže, inteligentnějších 
energetických systémů a rozvojem energetických infrastruktur, včetně dálkového vytápění a 

chlazení?

Má-li být zajištěna bezpečnost zásobování energií, je nezbytné zásadně investovat do aktualizace 
a modernizace energetické infrastruktury EU. Zároveň hodlá EU vyvinout větší úsilí s cílem zvýšit 
úspory energie a udržet tempo rozvoje udržitelných zdrojů energie tak, aby do roku 2050 
dosáhla nízkouhlíkového hospodářství. Jak může hospodářská soutěž podnítit investice do inteligentního 
energetického systému? Jak stanovit správný regulační rámec, aby bylo lépe využito doposud 
nevyužitého potenciálu sítí centrálního dálkového vytápění a chlazení a aby bylo dosaženo snížení 
energetické náročnosti budov, což jsou klíčové prvky pro dosažení úspor energie? Jak využívat 
soukromých finančních zdrojů, které jsou nezbytné k pokrytí investičních potřeb? Jaké překážky je třeba 
odstranit, aby mohl být vytvořen skutečně integrovaný trh s energií v EU a jaké jsou jeho výhody pro 
spotřebitele?
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12:30  13:00 Příjezd a registrace účastníků na recepci budovy Altiero Spinelli (vstup z náměstí 
Place du Luxembourg)

13:00  14:15 Slavnostní oběd (pouze na pozvánku)

14:30  14:45 Uvítací projev předsedy Evropského parlamentu Jerzyho Buzka

Vysvětlení postupů schůze a představení jejího tématu (Herbert Reul, předseda 
Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu a Antal 
Rogán, předseda výboru pro hospodářské záležitosti a informační technologie 
maďarského Národního shromáždění, Magyar Országgyűlés) 

14:45  15:15 Hlavní projevy

 Günther Oettinger, evropský komisař pro energetiku 
 Pál Kovács, státní podtajemník maďarské vlády pro energetiku zastupující 

předsednictví Rady Evropské unie
 Herbert Reul, předseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského 

parlamentu
 Antal Rogán, předseda výboru pro hospodářské záležitosti a informační 

technologie maďarského Národního shromáždění

15:15  16:15 Diskuse na téma energetické koridory 
Zpravodaj: András Aradszki, člen výboru pro hospodářské záležitosti a 
informační technologie maďarského Národního shromáždění

16:15  16:30 Přestávka na kávu

16:30  17:30 Diskuse na téma inteligentní energetické systémy, dálkové vytápění a chlazení
Zpravodajka: Edit Herczogová, členka Výboru pro průmysl, výzkum 
a energetiku Evropského parlamentu

17:30  18:00 Závěry schůze přednese András Gyürk, člen Výboru pro průmysl, výzkum 
a energetiku Evropského parlamentu a Antal Rogán, předseda výboru pro 
hospodářské záležitosti a informační technologie maďarského Národního 
shromáždění


