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Söndag  23 april 2023 
 

19.00  Middag  

 

 

Måndag  24 april 2023 
 

9.00-10.30 Session 1: Försörjningstrygghet och utm aningar för energ im arknaderna i 
skuggan av en orolig  om värld  

  Välkomstanförande av Tobias Andersson (SD), näringsutskottets ordförande 

  Energiförsörjningssituationen i EU – Utmaningar under det svenska ordförandeskapet 

och på längre sikt 

Anförande av Sveriges energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) 

Försörjningstrygghet i skuggan av en orolig omvärld – Europas energiutmaningar ur 

ett globalt perspektiv 

Anförande av Dr Fatih Birol, verkställande direktör, International Energy Agency 

(IEA) 

Energiförsörjningsutmaningar och lösningar som föreslås av Europeiska 

kommissionen  

Anförande av Mechthild Wörsdörfer, biträdande generaldirektör, Generaldirektoratet 

för energi (DG ENER), Europeiska kommissionen 

Alternativa bränslen och utvecklade energimarknader som en lösning på EU:s 

energiförsörjningsfrågor 

Anförande av Markus Wråke, verkställande direktör, Energiforsk 

Avslutande anförande: Försörjningstrygghet och utmaningar för energimarknaderna i 

skuggan av en orolig omvärld  

Anförande av Cristian-Silviu Busoi (EPP), ordförande för utskottet för industrifrågor, 

forskning och energi (ITRE), Europaparlamentet 

10.30-11.00  Kaffepaus 

11.00-12.00 Session 2: Utbyte av åsikter på det tem a som  har behandlats under 
session 1  
Moderator: Johan Kuylenstierna, generaldirektör vid forskningsrådet Formas 

  Utbyte av åsikter och frågor till de som har medverkat under session 1  

12.00-13.30 Lunch och familjefoto 
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13.30-15.30 Session 3: Hå llbar forskning , utveckling  och innovation som  en lösning  på 
EU:s energ iutm aningar 
Moderator: Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät vid KTH 

Paneldiskussion med en grupp unga forskare och innovatörer från olika länder som är 

verksamma i Sverige och som på olika sätt sysslar med innovationer med koppling till 

energiområdet 

   Därefter utbyte av åsikter från de deltagande parlamentarikerna 

  Slutord från några av de som har medverkat under dagen  

   Avslutning av Elisabeth Thand Ringqvist (C), näringsutskottets vice ordförande 


