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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Κοινή συνεδρίαση επιτροπών 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Εθνικών Κοινοβουλίων

με θέμα 

Πώς να βελτιώσουμε τον ενεργειακό μας εφοδιασμό ενισχύοντας τον ανταγωνισμό, 
καθιστώντας τα ενεργειακά μας συστήματα  πιο έξυπνα και αναπτύσσοντας ενεργειακές 

υποδομές

Τρίτη 24 Μαΐου 2011, 14.30 – 18.00

Βρυξέλλες

Αίθουσα: PHS -  Ημικύκλιο

Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον ενεργειακό μας εφοδιασμό ενισχύοντας τον ανταγωνισμό, 
καθιστώντας τα ενεργειακά μας συστήματα  πιο έξυπνα και αναπτύσσοντας ενεργειακές υποδομές, 

περιλαμβανομένης της τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης;

Προκειμένου να αναβαθμιστούν και να εκσυγχρονιστούν οι ενεργειακές υποδομές στην ΕΕ, και κατά 
συνέπεια να διασφαλιστεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, είναι απαραίτητο να 
πραγματοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις. Στόχος της ΕΕ είναι επίσης να εντείνει τις προσπάθειές της 
για αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας και για να συμβαδίσει με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, έτσι ώστε να  επιδιώξει μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως 
το 2050.  Πώς μπορεί ο ανταγωνισμός ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε έξυπνα ενεργειακά συστήματα; 
Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε το σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα 
το αναξιοποίητο δυναμικό των δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, καθώς και της ενίσχυσης της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, ως βασικά στοιχεία για την εξοικονόμηση ενέργειας; Πώς να 
μοχλεύσουμε ιδιωτική χρηματοδότηση που να αντιστοιχεί στις επενδυτικές ανάγκες; Ποια εμπόδια 
πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να δημιουργηθεί μια πραγματικά ολοκληρωμένη ενεργειακή αγορά 
της ΕΕ και ποια είναι τα οφέλη για τους καταναλωτές;
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12.30-13.00 Άφιξη και καταχώριση των συμμετεχόντων στο γραφείο υποδοχής του κτιρίου 
Altiero Spinelli (είσοδος από την Place du Luxembourg)

13.00-14.15 Δεξίωση υποδοχής και γεύμα (μόνο κατόπιν πρόσκλησης)

14.30-14.45 Χαιρετισμός του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Jerzy Buzek

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία της συνάντησης και εισαγωγή στο θέμα 
της ημέρας (κ. Herbert Reul, πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κ. Antal Rogán, πρόεδρος 
της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του 
κοινοβουλίου της Ουγγαρίας, Magyar Országgyűlés)

14.45-15.15 Κύριοι ομιλητές

 κ. Günther Oettinger, Επίτροπος αρμόδιος για την ενέργεια 
 κ. Pál Kovács, ο υφυπουργός ενέργειας της ουγγρικής κυβέρνησης, ο οποίος 

εκπροσωπεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 κ. Herbert Reul, πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 κ. Antal Rogán, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων και 

Τεχνολογίας της Πληροφορίας του κοινοβουλίου της Ουγγαρίας

15.15-16.15 Συζήτηση σχετικά με τους ενεργειακούς διαδρόμους 
Εισηγητής: κ.András Aradszki, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων 
και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του κοινοβουλίου της Ουγγαρίας

16.15-16.30 Διάλειμμα για καφέ 

16.30-17.30 Συζήτηση σχετικά με τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα, περιλαμβανομένων της 
τηλεθέρμανσης και της τηλεψύξης
Εισηγητής: κ. Edit Herczog, μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

17.30-18.00 Συμπεράσματα του κ. András Gyürk, μέλους της Επιτροπής Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κ. Antal Rogán, 
πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων και Τεχνολογίας της 
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Πληροφορίας του κοινοβουλίου της Ουγγαρίας


