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PROJECTO DE ORDEM DO DIA
Reunião Mista de Comissões 

Parlamento Europeu - Parlamentos Nacionais

sobre

Como melhorar o nosso aprovisionamento energético reforçando a concorrência, 
tornando os nossos sistemas energéticos mais inteligentes e desenvolvendo infra-estruturas 

energéticas?

Terça-feira, 24 Maio de 2011, 14.30 – 18.00

Bruxelas

Sala: PHS - Hemiciclo

Como melhorar o nosso aprovisionamento energético através do reforço da concorrência, tornar 
os nossos sistemas energéticos mais inteligentes e desenvolver infra-estruturas energéticas, 

incluindo sistemas de aquecimento e arrefecimento urbanos?

São necessários investimentos avultados para modernizar as infra-estruturas energéticas da União 
Europeia, a fim de salvaguardar a segurança do aprovisionamento energético. Além disso, a UE deseja 
intensificar os seus esforços visando aumentar as poupanças energéticas e seguir o ritmo de implantação 
de fontes de energia renováveis, a fim de lograr uma economia com baixa intensidade de carbono até 
2050. De que forma a concorrência poderá estimular os investimentos num sistema energético 
inteligente? Como estabelecer o quadro regulamentar adequado que permita utilizar de forma mais 
adequada o potencial ainda intacto que representam as redes de aquecimento e de arrefecimento urbanas, 
bem como a melhoria do desempenho energético dos edifícios, enquanto elementos-chave para a 
realização de poupanças energéticas? Como reunir os fundos privados necessários para responder às 
necessidades em investimentos? Que obstáculos importa ultrapassar para criar um mercado europeu da 
energia verdadeiramente integrado e quais são as vantagens para os consumidores?



PE462.628v03-00 2/2 OJ\867418PT.doc

PT

12h30-13h00 Chegada e registo dos participantes no gabinete de recepção do Edifício Altiero 
Spinelli (entrada Place du Luxembourg)

13h00-14h15 Recepção com almoço (mediante apresentação de convite)

14h30-14h45 Alocução de boas-vindas de Jerzy Buzek, Presidente do Parlamento Europeu

Explicação do desenrolar da reunião e apresentação do tema do dia (Herbert 
Reul, presidente da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, e Antal 
Rogán, presidente da Comissão da Economia e da Informação Tecnológica na 
Assembleia Nacional da Hungria Magyar Országgyűlés)

14h45-15h15 Oradores principais:

 Günther Oettinger, Comissário Europeu da Energia 
 Pál Kovács, Secretário de Estado Adjunto da Energia do Governo húngaro, em 

representação da Presidência do Conselho da União Europeia
 Herbert Reul, presidente da Comissão da Indústria, da Investigação e da 

Energia do Parlamento Europeu 
 Antal Rogán, presidente da Comissão da Economia e da Informação 

Tecnológica na Assembleia Nacional da Hungria 

15h15-16h15 Debate sobre corredores energéticos 
Relator: András Aradszki, Membro da Comissão da Economia e da Informação
Tecnológica na Assembleia Nacional da Hungria

16h15-16h30 Pausa para café

16h30-17h30 Debate sobre sistemas energéticos inteligentes incluindo aquecimento e 
arrefecimento urbanos
Relatora:  Edit Herczog, Membro da Comissão da Indústria, da Investigação e 
da Energia do Parlamento Europeu

17h30-18h00 Conclusões de András Gyürk, Membro da Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia do Parlamento Europeu e Antal Rogán, presidente da 
Comissão da Economia e da Informação Tecnológica na Assembleia Nacional da 
Hungria


