
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) 

Slyšení o snížení emisí skleníkových plynů v EU o více než 20 %

Pondělí 28. února 2011 od 16:00 do 18:30
Evropský parlament, místnost JANQ2, Brusel

POŘAD JEDNÁNÍ

Část 1: Političtí a institucionální zástupci

16:00 Přivítání a zahájení 
Jo Leinen: předseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin

16:03 Bas Eickhout: zpravodaj ENVI pro zprávu z vlastního podnětu „Analýza možností 
snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % a vyhodnocení rizika úniku 
uhlíku“

16:08 Romana Jordan Cizelj: zpravodajka ITRE pro zprávu z vlastního podnětu 
„Analýza možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % 
a vyhodnocení rizika úniku uhlíku“

16:13 Connie Hedegaard: komisařka EU pro oblast klimatu, Evropská komise

16:20 Péter Olajos: zástupce státního tajemníka odpovědný za zelenou ekonomiku 
a změnu klimatu na Ministerstvu národního rozvoje, Maďarsko, maďarské 
předsednictví Rady EU 

Část 2: Odborníci – vědecké hodnocení a analýza trhu s uhlíkem

16:27 
 prof. dr. Wolfgang Lucht, předseda oblasti výzkumu „Dopady změny 

klimatu a zranitelné oblasti“, Institut pro výzkum vlivu změny klimatu 
v Postupimi, Německo
Téma: Dopady změny klimatu – proč cíl +2°C

 dr. Niklas Höhne, ředitel politiky pro energetiku a změnu klimatu, Ecofys, 
Německo 
Téma: Scénáře snižování emisí a makroekonomické dopady zvýšení cíle 
na 30 %



 dr. Guy Turner, ředitel výzkumu trhů s uhlíkem, Bloomberg New Energy 
Finance, Spojené království
Téma: Účinnost systému EU pro obchodování s emisemi v rámci 20% a 30% cíle 

 prof. Michael Grubb, předseda správní rady, Climate Strategies, Spojené 
království 
Téma: Únik uhlíku

16:55 Otázky poslanců EP účastníkům slyšení 

Část 3: Odborníci – politiky v oblasti klimatu z obchodní perspektivy 
a přínosy pro společnost

17:25
 Axel Eggert, ředitel pro veřejné záležitosti, Evropská konfederace průmyslu 

železa a oceli (Eurofer), Belgie
Téma: Otázky konkurenceschopnosti energeticky náročných průmyslových 

odvětví 

 Sandrine Dixson-Declève, ředitelka, The Prince of Wales's EU Corporate 
Leaders Group on Climate Change, Belgie
Téma: Corporate climate leaders (společnosti, kterým se nejlépe daří snižovat 
emise skleníkových plynů) 

 Genon K. Jensen, výkonný ředitel, Aliance pro zdraví a životní prostředí 
(HEAL), Belgie
Téma: Vedlejší přínosy zvýšení cílů v oblasti klimatu pro lidské zdraví 

 Jason Anderson, vedoucí evropské politiky v oblasti klimatu a energetiky, 
úřad pro evropskou politiku WWF, Belgie
Téma: Vedoucí postavení EU v oblasti zmírňování změn klimatu 

17:53 Otázky poslanců EP účastníkům slyšení 

18.23       Závěrečné slovo – Bas Eickhout
18.28       Závěrečné slovo – Jo Leinen


