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PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune interparlamentară la nivel de comisii 
Parlamentul European – parlamentele naționale

privind

Cum să ameliorăm furnizarea de energie prin consolidarea concurenței, sisteme 
energetice mai inteligente și dezvoltarea infrastructurii energetice?

Marți, 24 mai 2011, 14.30 – 18.00

Bruxelles

Sala: PHS - Hemicycle

Cum să ameliorăm furnizarea de energie prin consolidarea concurenței, sisteme energetice mai 
inteligente și dezvoltarea infrastructurii energetice, inclusiv rețelele publice de termoficare și 

răcire?

Sunt necesare investiții importante pentru actualizarea și modernizarea infrastructurii energetice a UE în 
vederea asigurării securității furnizării de energie. În același timp, UE vizează intensificarea eforturilor 
pentru a realiza economii de energie și a menține ritmul în privința dezvoltării surselor durabile de 
energie în vederea progresării către o economie cu emisii reduse de carbon până în 2050. Cum pot să 
stimuleze investițiile concurența într-un sistem energetic inteligent? Care este cadrul de reglementare 
adecvat care trebuie stabilit pentru a utiliza mai bine potențialul irosit de rețelele publice de termoficare 
și răcire și pentru a consolida performanța energetică a clădirilor ca elemente esențiale pentru realizarea 
de economii de energie? Cum să mobilizăm finanțarea privată necesară pentru a satisface necesitățile 
investiționale? Care sunt obstacolele de înlăturat pentru crearea unei veritabile piețe energetice integrate 
a UE și care sunt beneficiile pentru consumatori?
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12.30-13.00 Sosirea și înregistrarea participanților la recepția clădirii Altiero Spinelli (intrarea 
din Place du Luxembourg)

13.00-14.15 Recepție - prânz (numai cu invitație)

14.30-14.45 Cuvânt de bun venit al dlui Jerzy Buzek, Președintele Parlamentului European

Explicații privind desfășurarea reuniunii și introducerea în subiectul zilei 
(Herbert Reul, președintele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie a 
Parlamentului European și Antal Rogán, președintele Comisiei pentru economie 
și tehnologia informației a Adunării Naționale a Ungariei - Magyar 
Országgyűlés) 

14.45-15.15 Discursuri principale:

 Günther Oettinger, Comisar european pentru energie 
 Pál Kovács, secretarul de stat adjunct pentru energie al guvernului Ungariei, 

reprezentând președinția Consiliului Uniunii Europene
 Herbert Reul, președintele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie a 

Parlamentului European
 Antal Rogán, președintele Comisiei pentru economie și tehnologia informației a 

Adunării Naționale a Ungariei 

15.15-16.15 Dezbatere privind coridoarele energetice 
Raportor: András Aradszki, membru al Comisiei pentru economie și tehnologia 
informației a Adunării Naționale a Ungariei.

16.15-16.30 Pauză de cafea

16.30-17.30 Dezbatere privind sistemele energetice inteligente, inclusiv rețelele publice de 
termoficare și răcire
Raportor: Edit Herczog, membru al Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie a Parlamentului European

17.30-18.00 Concluzii trase de András Gyürk, membru al Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie a Parlamentului European și Antal Rogán, președintele 
Comisiei pentru economie și tehnologia informației a Adunării Naționale a 
Ungariei 


