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OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Skupna seja odbora 

Evropskega parlamenta – nacionalnih parlamentov

na temo

Kako izboljšati oskrbo z energijo s spodbujanjem konkurenčnosti, vzpostavitvijo 
pametnih energetskih sistemov in razvojem energetske infrastrukture?

Torek, 24. maj 2011, od 14.30 do 18.00

v Bruslju

Sejna soba: stavba Paul-Henrija Spaaka, polkrožna dvorana

Kako izboljšati oskrbo z energijo s spodbujanjem konkurenčnosti, vzpostavitvijo pametnih 
energetskih sistemov in razvojem energetske infrastrukture, vključno z daljinskim ogrevanjem 

in hlajenjem?

Za nadgradnjo in posodobitev energetske infrastrukture v EU bodo potrebne velike naložbe, da bi 
zagotovili zanesljivo oskrbo z energijo. Hkrati se EU želi bolj potruditi pri povečevanju energetskega 
prihranka in slediti uvajanju trajnostnih virov energije za dosego nizkoogljičnega gospodarstva do leta 
2050. Kako lahko konkurenčnost spodbudi vlaganje v pametne energetske sisteme? Kako določiti 
ustrezne regulativne okvire za boljšo uporabo neizkoriščenega potenciala mreže daljinskega ogrevanja 
in hlajenja ter za povečanje energetske učinkovitosti stavb kot ključne elemente za varčevanje z 
energijo? Kako spodbuditi potrebno zasebno financiranje za zadovoljitev potreb po naložbah? Katere 
ovire je treba premostiti za vzpostavitev resnično integriranega energetskega trga EU in katere so 
koristi za potrošnike?
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12.30 – 13.00 Prihod in prijava udeležencev na recepciji stavbe Altiero Spinelli (vhod s Place 
du Luxembourg)

13.00 - 14.15 Sprejem ob kosilu (le povabljeni)

14.30 – 14.45 Pozdravni nagovor predsednika Evropskega parlamenta Jerzyja Buzka

Razlaga postopkov in predstavitev teme dneva (predsednik Odbora za 
industrijo, raziskave in energetiko Evropskega parlamenta Herbert Reul in 
predsednik Odbora za gospodarstvo in informacijsko tehnologijo v madžarski 
narodni skupščini (Magyar Országgyűlés) Antal Rogán)

14.45 – 15.15 Osrednji govori

 komisar za energetiko Günther Oettinger
 namestnik madžarskega državnega sekretarja za energetiko, predstavnik 

madžarskega predsedstva Svetu Evropske unije Pál Kovács
 predsednik Odbora za industrijo, raziskave in energetiko Evropskega 

parlamenta Herbert Reul
 predsednik Odbora za gospodarstvo in informacijsko tehnologijo v madžarski 

narodni skupščini Antal Rogán

15.15 – 16.15 Razprava o energetskih koridorjih 
Poročevalec: András Aradszki, član Odbora za gospodarstvo in informacijsko 
tehnologijo v madžarski narodni skupščini

16.15 – 16.30 Odmor za kavo

16.30–17.30 Razprava o pametnih energetskih sistemih, vključno z daljinskim ogrevanjem 
in hlajenjem
Poročevalka: Edit Herczog, članica Odbora za industrijo, raziskave in 
energetiko Evropskega parlamenta

17.30 – 18.00 Zaključki Andrása Gyürka, člana Odbora za industrijo, raziskave in 
energetiko Evropskega parlamenta in predsednik Odbora za gospodarstvo in 
informacijsko tehnologijo v madžarski narodni skupščini Antal Rogán


