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FORSLAG TIL DAGSORDEN

Fælles udvalgsmøde

Europa-Parlamentet - De nationale parlamenter

om

hvordan kan vi forbedre energiforsyningen ved at fremme konkurrencen, gøre 
vore energisystemer mere intelligente og udvikle energiinfrastrukturen

Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 14.30-18.00

Bruxelles

Mødeværelse: PHS - Mødesalen

Hvordan kan vi forbedre energiforsyningen ved at fremme konkurrencen, gøre vore 
energisystemer mere intelligente og udvikle energiinfrastrukturen

Der er behov for omfattende investeringer i en forbedring og modernisering af energiinfrastrukturen i 
EU af hensyn til energiforsyningssikkerheden. Samtidig stiler EU efter at øge indsatsen for at udvirke 
energibesparelser og fortsætte udviklingen af varige energikilder med uformindsket kraft med henblik 
på at nå frem til en lavkulstoføkonomi i 2050. Hvordan kan konkurrence stimulere investeringer i 
intelligente energisystemer? Hvor dan kan der skabes de rigtige reguleringsrammer for bedre at udnytte 
det eksisterende potentiale for fjernvarme og -nedkøling og øge bygningernes energieffektivitet, som er 
de vigtigste elementer i en energibesparelsesstrategi? Hvordan kan der rejses de nødvendige private 
midler til at opfylde investeringsbehovet? Hvilke hindringer skal der overvindes, før der kan skabes et 
virkeligt integreret europæisk energimarked, og hvilket fordele vil det få for forbrugerne?
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12.30 - 13.00 Ankomst og registrering ved receptionen i Altiero Spinelli-Bygningen 
(indgangen fra Place du Luxembourg)

13.00 - 14.45 Frokostreception ved borde (kun efter indbydelse)

14.30 - 14.45 Velkomsttale ved Jerzy Buzek, Europa-Parlamentets formand

Gennemgang af proceduren under mødet og indledning om dagens 
emne (Herbert Reul, formand for Europa-Parlamentets udvalg om 

Industri, Forskning og Energi, og Antal Rogán, formand for 
den ungarske Nationalforsamlings (Magyar Országgyülés) Udvalg 
om Økonomi og Informationsteknologi

14.45 - 15.15 Hovedtaler

* Günther Oettinger, medlem af Kommissionen med ansvar for energi
* Pál Kovács, Den ungarske regerings vicestatssekretær for energi som 

repræsentant for det ungarske rådsformandskab
* Herbert Reul, formand for Europa-Parlamentets Udvalg om Industri, 

Forskning og Energi
* Antal Rogán, formand for den ungarske Nationalforsamlings Udvalg 

om Økonomi og Informationsteknologi

15.15 - 16.15 Drøftelse om energikorridorer
Ordfører: András Aradszki, Et medlem af den ungarske 
Nationalforsamlings Udvalg om Økonomi og Informationsteknologi

16.15 - 16.30 Kaffepause

16.30 - 17.30 Drøftelse om intelligente energisystemer herunder fjernvarme og -
nedkøling
Ordfører: Edit Herszog, medlem af Europa-Parlamentets Udvalg om 
Industri, Forskning og Energi

17.30 - 18.00 Konklusioner ved András Gyürk, medlem af Europa-Parlamentets 
Udvalg om Industri, Forskning og Energi og Antal Rogán, formand 
for den ungarske Nationalforsamlings Udvalg om Økonomi og 
Informationsteknologi


