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Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
(ENVI)

Изслушване на тема „Действия след постигане на целта за намаляване на 
парниковите газове в ЕС с 20%“

Понеделник, 28 февруари 2011 г., 16,00–18,30 ч.
Европейски парламент, Зала JAN4Q2, Брюксел

ДНЕВЕН РЕД

Част 1: Политики и представители на институциите

16,00 Приветствие и откриване 
Jo Leinen: председател на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните

16,03 Bas Eickhout: докладчик на комисията по околна среда, обществено здраве 
и безопасност на храните по доклада по собствена инициатива на тема 
„Анализ на възможните варианти след намаляването с 20 % на емисиите на 
парникови газове и оценка на опасността от изместване на въглеродни 
емисии“

16,08 Romana Jordan Cizelj: докладчик на комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика по доклада по собствена инициатива на тема 
„Анализ на възможните варианти след намаляването с 20 % на емисиите на 
парникови газове и оценка на опасността от изместване на въглеродни 
емисии“

16,13 Connie Hedegaard: член на Европейската комисия, отговарящ за действията 
в областта на климата, Европейска комисия

16,20 Péter Olajos: Заместник-държавен секретар, отговарящ за „зелената“ 
икономика и изменението на климата към министерството на 
националното развитие, Унгария, унгарско председателство на Съвета на ЕС

Част 2: Експерти – научна оценка и анализ на пазара на въглерод

16,27 
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 Prof Dr Wolfgang Lucht, ръководител на катедра за изследователска 
дейност в област „Климатични въздействия и слабости“, Институт за 
изследвания в областта на въздействието на климата“ в Потстдам, 
Германия
Тема: Въздействия на изменението на климата - цел „защо 2°C повече“

 Д-р Niklas Höhne, директор на политиката в областта на енергетиката 
и климата, Ecofys, Германия
Тема: Източници на емисиите и макроикономически въздействия от 
преминаването към цел за намаляване на емисиите с 30 %

 Д-р Guy Turner, директор на Изследванията на пазарите на въглерод 
към Bloomberg New Energy Finance, Обединено кралство
Тема: Ефективност на схемата за търговия с емисии (ETS) при цели за 
намаляване на емисиите с 20% и с 30 %

 Проф. Michael Grubb, председател на Борда, Климатични стратегии, 
Обединено кралство
Тема: Изместване на въглеродни емисии

16,55    Въпроси на членове на ЕП към експертите  

Част 3: Експерти - Политиките за климата от бизнес перспектива и 
ползите за обществото

17,25
 Axel Eggert, директор на отдела за връзки с обществеността, 

Европейска конфедерация на производителите на желязо и стомана 
(Eurofer), Белгия
Тема: Съображения, свързани с конкурентоспособността на 
енергоемките отрасли

 Sandrine Dixson-Declève, директор, група на принца на Уелс на 
ръководителите на фирми от ЕС по въпросите на изменението на 
климата, Белгия
Тема: ръководители на фирми в областта на климата

 Genon K. Jensen, изпълнителен директор, Съюз на здравето и околната 
среда (HEAL), Белгия
Тема: Съпътстващи ползи за здравето, свързани с преминаването към 
по-високи климатични цели
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 Jason Anderson, ръководител на европейската политика в областта на 
климата и енергетиката, Европейска служба за политика на Световния 
фонд за дивата природа (WWF), Белгия
Тема: Водещата роля на Европа по отношение на проблемите на 
климата

17,53 Въпроси на членове на ЕП към експертите

18,23 Заключение на Bas Eickhout
18,28 Заключение на Jo Leinen


