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DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu 

apvienotā komiteju sanāksme

par tematu

„Kā uzlabot energoapgādi, veicinot konkurenci, modernizējot energosistēmas un attīstot 
enerģētikas infrastruktūru?”

Otrdien, 2011. gada 24. maijā, plkst. 14.30–18.00

Briselē

Telpa: PHS ēkas sēžu zālē

Kā uzlabot energoapgādi, veicinot konkurenci, padarot energosistēmas lietpratīgākas un attīstot 
enerģētikas infrastruktūru, tostarp komunālo apkuri un dzesēšanu?

ES enerģētikas infrastruktūras uzlabošanai un modernizēšanai ir nepieciešami lieli ieguldījumi, lai 
panāktu energoapgādes drošību. Tajā pašā laikā ES ir apņēmusies aktīvāk palielināt enerģijas 
ietaupījumus un rūpīgāk ievērot ilgtspējīgu enerģijas avotu izmantošanu, lai līdz 2050. gadam pārietu uz 
zemas oglekļa emisijas ekonomiku. Kā konkurence var veicināt ieguldījumus viedā energosistēmā? Kā 
noteikt piemērotus reglamentējošos noteikumus, lai varētu lietderīgāk izmantot komunālās apkures un 
dzesēšanas tīklu potenciālu, kā arī uzlabot ēku energoefektivitāti, kas ir galvenie faktori enerģijas 
ietaupījumu panākšanai? Kā piesaistīt nepieciešamo privāto finansējumu atbilstīgi ieguldījumu 
vajadzībām? Kādi šķēršļi ir jānovērš, lai izveidotu patiesi integrētu ES enerģijas tirgu, un kādu labumu 
tas sniegs patērētājiem?
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12.30–13.00 Dalībnieku ierašanās un reģistrācija Altiero Spinelli ēkas reģistratūrā (ieeja no 
Luksemburgas laukuma)

13.00–14.15 Uzņemšanas pusdienas (tikai ar ielūgumiem)

14.30–14.45 Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Jerzy Buzek atklāšanas uzruna

Sanāksmes kārtības izskaidrošana un iepazīstināšana ar dienas jautājumiem 
(Eiropas Parlamenta Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas 
priekšsēdētājs Herbert Reul un Ungārijas Nacionālās asamblejas Magyar
Országgyűlés Ekonomikas un informācijas tehnoloģiju komitejas priekšsēdētājs 
Antal Rogán) 

14.45–15.15 Galvenās uzrunas

 Eiropas enerģētikas komisārs Günther Oettinger
 Ungārijas valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos un Eiropas 

Savienības Padomes prezidentūras pārstāvis Pál Kovács
 Eiropas Parlamenta Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas 

priekšsēdētājs Herbert Reul
 Ungārijas Nacionālās asamblejas Ekonomikas un informācijas tehnoloģiju 

komitejas priekšsēdētājs Antal Rogán

15.15–16.15 Debates par enerģijas koridoriem 
Referents: Ungārijas Nacionālās asamblejas Ekonomikas un informācijas 
tehnoloģiju komitejas loceklis András Aradszki

16.15–16.30 Kafijas pauze

16.30–17.30 Debates par viedām energosistēmām, tostarp komunālās apkures un dzesēšanas 
sistēmām
Referente: Eiropas Parlamenta Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas 
locekle Edit Herczog

17.30–18.00 Eiropas Parlamenta Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas locekļa      
András Gyürk un Ungārijas Nacionālās asamblejas Ekonomikas un informācijas 
tehnoloģiju komitejas priekšsēdētāja Antal Rogán noslēguma runa       


