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NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Spoločná schôdza výborov

Európsky parlament – národné parlamenty

na tému

Ako zlepšiť zásobovanie energiou  prostredníctvom posilnenia hospodárskej súťaže, 
inteligentnejších energetických systémov a rozvoja energetických infraštruktúr?

utorok 24. mája 2011 od 14.30 do 18.00 h

Brusel

Miestnosť: PHS - Hemicycle

Ako zlepšiť zásobovanie energiou  prostredníctvom posilnenia hospodárskej súťaže, 
inteligentnejších energetických systémov a rozvoja energetických infraštruktúr vrátane 

diaľkového vykurovania a chladenia?

V záujme zabezpečenia bezpečnosť zásobovania energiou je potrebné významne investovať do 
aktualizácie a modernizácie energetických infraštruktúr EÚ. EÚ sa zároveň snaží vyvinúť väčšie úsilie 
na zvýšenie úspor energie a udržať krok so zavádzaním trvalo udržateľných zdrojov energie tak, aby do 
roku 2050 EÚ dosiahla nízkouhlíkové hospodárstvo. Ako môže hospodárska súťaž podnietiť investície 
do inteligentného energetického systému? Ako stanoviť správny regulačný rámec, aby bol lepšie 
uplatnený nevyužitý potenciál sietí diaľkového vykurovania a chladenia a zároveň posilnená energetická 
hospodárnosť budov, čo sú kľúčové prvky na dosiahnutie úspory energie? Ako využiť súkromné 
finančné zdroje potrebné na uspokojenie investičných potrieb? Aké prekážky treba prekonať pri 
vytváraní skutočne integrovaného trhu EÚ s energiou a aké výhody to prinesie spotrebiteľom?
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12.30-13.00 h Príchod a registrácia účastníkov na recepcii budovy Altiero Spinelli (vchod z 
námestia Place du Luxembourg)

13.00-14.15 h Slávnostný obed (len na pozvánku)

14.30-14.45 h Uvítací príhovor predsedu Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka

Vysvetlenie postupov schôdze a úvod do témy (Herbert Reul, predseda Výboru 
pre priemysel, výskum a energetiku Európskeho parlamentu a Antal Rogán, 
predseda výboru pre hospodárske a informačné technológie maďarského 
Národného zhromaždenia, Magyar Országgyűlés)

14.45-15.15 h Hlavné prejavy

 Günther Oettinger, európsky komisár pre energetiku 
 Pál Kovács, námestník štátneho tajomníka maďarskej vlády pre energetiku 

zastupujúcej predsedníctvo Rady Európskej únie
 Herbert Reul, predseda Výboru pre priemysel, výskum a energetiku Európskeho 

parlamentu
 Antal Rogán, predseda výboru pre hospodárske a informačné technológie 

maďarského Národného zhromaždenia

15.15-16.15 h Diskusia na tému energetické koridory 
Spravodajca: András Aradszki, člen výboru pre hospodárske a informačné 
technológie maďarského Národného zhromaždenia

16.15-16.30 h Prestávka

16.30-17.30 h Diskusia na tému inteligentné energetické systémy vrátane diaľkového 
vykurovania a chladenia
Spravodajca: Edit Herczog, členka Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 
Európskeho parlamentu 

17.30-18.00 h Závery prednesie András Gyürk, člen Výboru pre priemysel, výskum a 
energetiku Európskeho parlamentu a Antal Rogán, predseda výboru pre 
hospodárske a informačné technológie maďarského Národného zhromaždenia


