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Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (ENVI) 

Audiere privind depăşirea obiectivului de reducere cu 20% a emisiilor de 
gaze cu efect de seră în UE 

Luni, 28 februarie 2011, 16.00 – 18.30
Parlamentul European, sala JAN4Q2, Bruxelles

ORDINEA DE ZI

Partea a 1-a: politica şi reprezentanţii instituţiilor
16.00 Primirea participanţilor şi cuvânt introductiv 

Jo Leinen: Preşedintele Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă 
alimentară

16.03      Bas Eickhout: raportor ENVI pentru raportul din proprie iniţiativă intitulat 
„Analiza opţiunilor pentru depăşirea obiectivului de reducere cu 20% a emisiilor 
de gaze cu efect de seră şi evaluarea riscului de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon”

16.08      Romana Jordan Cizelj: raportoare ITRE pentru raportul din proprie iniţiativă 
intitulat „Analiza opţiunilor pentru depăşirea obiectivului de reducere cu 20% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi evaluarea riscului de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon”

16.13 Connie Hedegaard: Comisar UE pentru combaterea schimbărilor climatice, 
Comisia Europeană

16.20      Péter Olajos: Secretar de stat adjunct responsabil de Economia verde şi 
schimbările climatice în cadrul Ministerului pentru Dezvoltare Naţională, Ungaria, 
preşedinţia ungară a Consiliului UE

Partea a 2-a: Experţi – evaluare ştiinţifică şi analiza pieţei carbonului

16.27 
 Prof Dr Wolfgang Lucht, preşedintele domeniului de cercetare „Impacturi 

asupra climei şi vulnerabilităţi ", Institutul din Potsdam pentru Cercetarea 
Impactului asupra Climei (PIK), Germania
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Subiect: Impacturile schimbărilor climatice – de ce un obiectiv de +2°C

 Dr Niklas Höhne, director pentru politica energetică şi în domeniul climei, 
Ecofys, Germania
Subiect: Căile de reducere a emisiilor şi impacturi macroeconomice ale trecerii 
la un obiectiv de 30%

 Dr Guy Turner, director în domeniul cercetării pieţelor de carbon în cadrul 
Bloomberg New Energy Finance, Regatul Unit
Subiect: Eficacitatea ETS în cazul obiectivelor de 20%, respectiv 30%

 Prof Michael Grubb, preşedintele consiliului de administraţie, Climate 
Strategies, Regatul Unit
Subiect: Relocarea emisiilor de dioxid de carbon

16.55    Întrebări ale deputaţilor în Parlamentul European adresate participanţilor la 
dezbatere 

Partea a 3-a: Experţi – politici în domeniul climei din perspectiva 
mediului de afaceri şi beneficiile pentru societate

17.25
 Axel Eggert, director în afaceri publice, Confederaţia Europeană a Industriei 

Fierului şi Oţelului (Eurofer), Belgia
Subiect: Preocupări legate de competitivitatea industriilor mari consumatoare 

de energie

 Sandrine Dixson-Declève, director, The Prince of Wales's EU Corporate 
Leaders Group on Climate Change, Belgia
Subiect: Corporaţii care ocupă poziţii de lideri în domeniul climei

 Genon K. Jensen, director executiv, Health and Environment Alliance 
(HEAL), Belgia
Subiect: Beneficii conexe pentru sănătate derivate din majorarea obiectivelor 
în domeniul climei

 Jason Anderson, şeful pentru politica europeană în domeniul climei  şi al energiei, 
Biroul pentru politici europene al WWF, Belgia
Subiect: Rolul UE de lider în domeniul climei
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17.53    Întrebări ale deputaţilor în Parlamentul European adresate participanţilor la 
dezbatere 

18.23       Concluzii prezentate de Bas Eickhout
18.28       Concluzii prezentate de Jo Leinen


