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PROJEKT PORZĄDKU OBRAD
Wspólne posiedzenie komisji 

Parlament Europejski – parlamenty narodowe

na temat

Jak poprawić nasze zaopatrzenie w energię dzięki zwiększeniu konkurencji, 
inteligentniejszym systemom energetycznym i rozwijaniu infrastruktury energetycznej?

Wtorek 24 maja 2011 r., w godz. 14.30-18.00

Bruksela

Sala: PHS – sala posiedzeń plenarnych

Jak poprawić nasze zaopatrzenie w energię dzięki zwiększeniu konkurencji, inteligentniejszym 
systemom energetycznym i rozwijaniu infrastruktury energetycznej, w tym także w zakresie 

systemu ciepłowniczego i chłodniczego?

Aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii, niezbędne są znaczne inwestycje umożliwiające 
ulepszenie i modernizację infrastruktury energetycznej w UE. Jednocześnie UE pragnie zintensyfikować 
działania na rzecz zwiększenia oszczędności energii i podtrzymania tempa wykorzystywania 
zrównoważonych źródeł energii, aby do 2050 r. przejść na niskoemisyjną gospodarkę. Jak konkurencja 
może zachęcać do inwestowania w inteligentne systemy energetyczne? Jak skonstruować ramy prawne, 
aby lepiej wykorzystać ukryty potencjał sieci systemów ciepłowniczych i chłodniczych, a także 
możliwości poprawy charakterystyki energetycznej budynków jako kluczowych elementów 
oszczędności energii? Jak pozyskać niezbędne finansowanie ze źródeł prywatnych celem zaspokojenia 
potrzeb inwestycyjnych? Jakie przeszkody należy pokonać, aby stworzyć w UE prawdziwie 
zintegrowany rynek energii i jakie są korzyści dla konsumentów?
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12.30-13.00 Przyjazd i rejestracja uczestników w recepcji budynku Altiero Spinelli (wejście 
od strony Place du Luxembourg)

13.00-14.15 Uroczysty obiad (tylko z zaproszeniem)

14.30-14.45 Przemówienie powitalne przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego 
Buzka

Wyjaśnienie procedur stosowanych podczas posiedzenia i wprowadzenie do 
tematu dnia (przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Parlamentu Europejskiego Herbert Reul i przewodniczący Komisji ds. 
Gospodarki i Technologii Informacyjnej węgierskiego Zgromadzenia 
Narodowego Magyar Országgyűlés Antal Rogán) 

14.45-15.15 Przemówienia programowe

 komisarz odpowiedzialny za energię Günter Oettinger
 zastępca sekretarza stanu odpowiedzialny za energię w węgierskim rządzie, 

reprezentujący prezydencję Rady Unii Europejskiej Pál Kovács
 przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu 

Europejskiego Herbert Reul
 przewodniczący Komisji ds. Gospodarki i Technologii Informacyjnej 

węgierskiego Zgromadzenia Narodowego Antal Rogán

15.15-16.15 Debata na temat korytarzy energetycznych 
Sprawozdawca: András Aradszki, członek Komisji ds. Gospodarki i 
Technologii Informacyjnej węgierskiego Zgromadzenia Narodowego

16.15-16.30 Przerwa na kawę

16.30-17.30 Debata na temat inteligentnych systemów energetycznych obejmujących 
systemy ciepłownicze i chłodnicze
Sprawozdawczyni: członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Parlamentu Europejskiego Edit Herczog

17.30-18.00 Podsumowanie posiedzenia przez członka Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego Andrása Gyürka i
przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki i Technologii Informacyjnej 
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węgierskiego Zgromadzenia Narodowego Antala Rogána


