Budovanie vízie pre odberateľov energií do r. 2020
Štvrtok, 21. júna 2012
Pozvánka na interaktívnu spotrebiteľskú konferenciu CEER
Rada európskych regulátorov energií (CEER) Vás pozýva na interaktívnu spotrebiteľskú konferenciu,
ktorá sa bude konať v Bruseli počas Týždňa energetickej udržateľnosti, vo štvrtok 21. Júna 2012.
Túto udalosť je organizovaná v spolupráci s Európskou komisiou (DG ENER a DG SANCO).
Priekopnícky prístup energetických regulátorov, ktorý posúva spotrebiteľov do centra diania
politiky EÚ
Regulátori energií budujú víziu do budúcnosti, týkajúcu sa najlepšieho spôsobu plnenia potrieb a
požiadaviek spotrebiteľov, ktorá vychádza zo vzostupného prístupu načúvania spotrebiteľom.
Táto interaktívna konferencia, ktorej sa zúčastnia národné spotrebiteľské orgány, je prvým krokom v
rámci procesu, vedeného regulátormi, ktorého cieľom je identifikácia a prieskum mnohých výziev,
ktorým spotrebitelia energií čelia teraz, ako aj do budúcnosti. CEER si je vedomá dôležitosti
spolupráce s ostatnými partnermi, hlavne so spotrebiteľskými organizáciami, s cieľom vypracovania
vízie pre spotrebiteľov energií do r. 2020.
Čo bude predmetom diskusií na konferencii CEER pre spotrebiteľov energií?
Pred samotnou účasťou na konferencii sú účastníci vyzvaní, aby si preštudovali diskusný dokument
CEER “Vízia pre európskych spotrebiteľov energií do r. 2020”. Tento dokument obsahuje otázky, čo
spotrebitelia očakávaú od trhu s energiami, aké majú priority a aké sú výzvy a možnosti do
budúcnosti. Počas konferencie prebehnú štyri interaktívne sedenia, na ktorých sa budú preberať
kľúčové otázky tejto vízie:
A: Cenová dostupnosť.
B: Vedomosti o Vašich právach- nástroje ochrany a posilnenia postavenia.
C: Aké sú nástroje pre posilnenie spoľahlivosti?
D: Nachádzanie jednoduchosti v rámci trhovej komplexnosti.
Kto by sa mal tejto konferencie zúčastniť?
Cieľovým obecenstvom sú predstavitelia spotrebiteľských organizácií, ako aj male podniky, občianske
združenia, predstavitelia štátnych inštitúcií a energetických a teplárenských spoločností.
Ako sa zaregistrovať?
Účasť na konferencii je otvorená pre všetkých, avšak z dôvodu obmedzenia kapacity sedadiel bude
obmedzená na maximálne 2 osoby z jednej organizácie a 3 osoby z európskej asociácie.
Prednosť budú mať spotrebiteľské organizácie pred inými organizáciami. Zaregistrujte sa prosím
výhradne cez webovú stránku CEER (www.energy-regulators.eu), a to do piatku, 8. Júna 2012.
Máte záujem o zdieľanie Vašich postrehov a Vašich inovatívnych riešení na tomto workshope?
Štyri národné spotrebiteľské orgány budú mať šancu podeliť sa (v rámci krátkych 10- minútových
vystúpení) o svoje spotrebiteľské názory a úspešné posilňovanie spotrebiteľa energií v rámci svojej
krajiny.
Ak mate záujem o prednesenie Vašich postrehov, dajte nám prosím Vás čo najskôr vedieť do 26.
mája, a to uvedením kontaktných údajov osoby, ktorá vystúpi s prednáškou a taktiež prosíme o
dodanie krátkeho (maximálne 1- stranového) abstraktu Vášho úspechu. Takáto požiadavka by mala
byť predložená výhradne na túto adresu: energycustomers@ceer.eu, pričom v predmete správy
uvediete “Testimonial”. Najneskôr do štvrtku, 31. mája potvrdíme vystúpenie vybraných
spotrebiteľských orgánov.
Vychádzajúc z interaktívneho charakteru tejto konferencie, jednotlivé sedenia poskytnú možnosť
všetkým zúčastneným, aby sa podelili so svojimi názormi a inovatívnymi riešeniami pre výzvy do
budúcnosti, ktorým čelíme, a tým sa začlenia do procesu rozvoja Vízia do r. 2020.
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Ďalšie informácie
V prípade akýchkoľvek otázok, tkajúcich sa konferencie, navštívte www.energy-regulators.eu a/ alebo
kontaktujte
energycustomers@ceer.eu.
Poskytnuté bude simultánne tlmočenie do šiestich jazykov: anglického, francúzskeho,
nemeckého, talianskeho, poľského a španielskeho.
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