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Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

 

Ομάδα III – Κατηγορία 

«Καταναλωτές και Περιβάλλον»  

 

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2014 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Κατηγορία «Καταναλωτές και Περιβάλλον» 

 

Η εκπρόσωπος κ, Mader σας καλεί να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της κατηγορίας 

«Καταναλωτές και Περιβάλλον», που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στην έδρα της ΕΟΚΕ 

(αίθουσα JDE 63), στις 13 Ιανουαρίου 2015 από τις 09:30 έως τις 16:30 με θέμα: 

 

 «Νέες μορφές ενέργειας: 

ο αντίκτυπος στον τρόπο κατανάλωσης ενέργειας και στο περιβάλλον» 

 

1.  9:30 Έναρξη της συνεδρίασης - Έγκριση της ημερήσιας διάταξης 

 

2.  9:35 Έγκριση του σχεδίου των πρακτικών της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις 

3 Οκτωβρίου 2014 

 

3.  9:40 Έναρξη της συνεδρίασης: Τα ερωτήματα των καταναλωτών όσον αφορά την 

εξέλιξη της «ενεργειακής δέσμης» - Reine Claude MADER, εκπρόσωπος της 

κατηγορίας 

 

4.  9:50 Παρουσίαση των προκλήσεων - Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: Ποιές είναι οι 

εξελίξεις όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση νέων μορφών ενέργειας; 

Παραγωγή, κατανάλωση και περιβαλλοντικός αντίκτυπος 

 

 Οι λειτουργικές προτεραιότητες της Επιτροπής για τη διαφοροποίηση και 

τον εκσυγχρονισμό της προσφοράς ενέργειας στους καταναλωτές - Marie 

DONNELLY - Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Έρευνας και 

Καινοτομίας και Ενεργειακής Απόδοσης στη ΓΔ Ενέργειας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (ENER)  

 

 Αλλαγή του μέλλοντος της ενέργειας: η κοινωνία των πολιτών βασικός 

φορέας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - Lutz Ribbe, 

πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΟΚΕ 

 

 Οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανάπτυξης των νέων 

μορφών ενέργειας: — Georges CINGAL, μέλος της ΕΟΚΕ, εκπρόσωπος της 

«France Nature Environnement» και ανταποκριτής του Ευρωπαϊκού Γραφείου 

Περιβάλλοντος (EEB) 
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5.  10:30 Συζήτηση επί των προκλήσεων: Συζήτηση με τους συμμετέχοντες – Ερωτήσεις και 

απαντήσεις  

 

6.  12:00 Παρακολούθηση: Συζήτηση επί των προτάσεων δράσης που πρέπει να ξεκινήσουν 

 

7.  12:30 Μεσημβρινό διάλειμμα 

 

8.  14:00 Επανάληψη της συνεδρίασης - Απολογισμός και προοπτική των συζητήσεων του 

πρωινού: σύνοψη και προτάσεις - Reine Claude MADER, εκπρόσωπος της 

Κατηγορίας 

 

9.  14:15 Κέντρα πληροφόρησης: 

 

1. Συζήτηση για το σχέδιο διάσκεψης/ακρόασης με γενικό θέμα «Ενέργεια και 

κατανάλωση» στο πλαίσιο της Λετονικής Προεδρίας της ΕΕ 

 

2. Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Ημέρας του Καταναλωτή 2015, που προβλέπεται 

στις 16 Μαρτίου 2015, με θέμα «Ανάπτυξη νέων μορφών κατανάλωσης» - 

Luis LOBO, Προϊστάμενος της γραμματείας του τμήματος INT της ΕΟΚΕ. 

 

10.  14:45 Αυτορρύθμιση και συρρύθμιση: Πορεία των τρεχουσών εργασιών στην ΕΟΚΕ 

και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή –Jorge PEGADO LIZ, μέλος του τμήματος INT 

της ΕΟΚΕ (Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση) 

 

11.  15:15 Διάφορα θέματα  

   

12.  16:00  Λήξη της συνεδρίασης 

 

Γλώσσες εργασίας ES-EL-EN-FR-IT 

Διερμηνεία: ES-EL-EN-FR-IT / ES-EN-FR 

 

_____________ 

 

ΣΗΜ.: Μόνο τα μέλη που έχουν προσκληθεί στη συγκεκριμένη συνεδρίαση δικαιούνται επιστροφής 

των εξόδων ταξιδίου και καταβολής ημερήσιων αποζημιώσεων, εφόσον έχουν υπογράψει τον 

κατάλογο παρουσιών. 

 

 Τα μέλη που κωλύονται να παραστούν στη συνεδρίαση παρακαλούνται να ειδοποιήσουν 

σχετικά τη γραμματεία της Ομάδας τους, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τη 

διερμηνεία. 


