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Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien 

yhteiskokous

aiheesta

Miten voimme parantaa energiahuoltoamme edistämällä kilpailua, tekemällä 
energiajärjestelmistämme älykkäämpiä ja kehittämällä energiainfrastruktuuria?

Tiistai 24. toukokuuta 2011 klo 14.30–18.00

Bryssel

Kokoushuone: PHS – Hemicycle

Miten voimme parantaa energiahuoltoamme edistämällä kilpailua, tekemällä 
energiajärjestelmistämme älykkäämpiä ja kehittämällä energiainfrastruktuuria, kaukolämpö ja 

-jäähdytys mukaan lukien?

EU:n energiainfrastruktuurin kohentaminen ja nykyaikaistaminen energian toimitusvarmuuden 
turvaamiseksi edellyttää merkittäviä investointeja. EU aikoo samanaikaisesti tehostaa ponnistelujaan 
energiasäästöjen lisäämiseksi ja pitääkseen kiinni kestävien energialähteiden käyttöönotolle asetetusta 
tavoitteesta talouden muuttamiseksi vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä. Miten voidaan kilpailulla 
edistää investointeja älykkääseen energiajärjestelmään? Miten luodaan asianmukainen sääntelykehys, 
jolla tuetaan energiasäästöjen aikaansaamisen kannalta keskeisiä toimia, kuten kaukolämpöön ja -
jäähdytykseen liittyvien, tähän asti käyttämättä jääneiden mahdollisuuksien hyödyntämisen 
tehostaminen sekä rakennusten energiatehokkuuden parantaminen? Miten välttämätöntä yksityistä 
rahoitusta voidaan lisätä niin, että se kattaa investointitarpeet? Mitkä esteet on poistettava aidosti 
yhdentyneiden EU:n energiamarkkinoiden luomiseksi ja mitä etuja siitä koituu kuluttajille?
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12.30–13.00 Osallistujien saapuminen ja ilmoittautuminen Altiero Spinelli -rakennuksen 
vastaanottopisteessä (sisäänkäynti Place du Luxembourgin kautta)

13.00–14.15 Lounasvastaanotto (pöytiintarjoilu, vain kutsutut)

14.30–14.45 Euroopan parlamentin puhemiehen Jerzy Buzekin tervetuliaissanat

Kokouksen menettelyjen esittely ja johdanto päivän teemaan (Herbert Reul, 
Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan 
puheenjohtaja sekä Antal Rogán, Unkarin kansalliskokouksen (Magyar 
Országgyűlés) talous- ja tietotekniikkavaliokunnan puheenjohtaja)

14.45–15.15 Pääpuheenvuorot

 Günther Oettinger, energia-asioista vastaava Euroopan komission jäsen 
 Pál Kovács, Euroopan unionin puheenjohtajavaltion edustaja, energia-asioista 

vastaava Unkarin hallituksen alivaltiosihteeri
 Herbert Reul, Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja 

energiavaliokunnan puheenjohtaja
 Antal Rogán, Unkarin kansalliskokouksen talous- ja tietotekniikkavaliokunnan 

puheenjohtaja

15.15–16.15 Keskustelu energiakäytävistä 
Esittelijä: András Aradszki, Unkarin kansalliskokouksen talous- ja 
tietotekniikkavaliokunnan jäsen

16.15–16.30 Kahvitauko

16.30–17.30 Keskustelu älykkäistä energiajärjestelmistä, kaukolämpö ja -jäähdytys mukaan 
lukien
Esittelijä: Edit Herczog, Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan jäsen

17.30–18.00 Päätelmät, esittäjinä András Gyürk, Euroopan parlamentin teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan jäsen sekä Antal Rogán, Unkarin 
kansalliskokouksen (Magyar Országgyűlés) talous- ja tietotekniikkavaliokunnan 
puheenjohtaja


