
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI)

vypočutie o znížení emisie skleníkových plynov v EÚ o viac ako 20%

streda 28. februára 2011 od 16.00do 18.30 h
Európsky parlament, miestnosť JAN4Q2 v Bruseli

PROGRAM

Časť 1: Politika a predstavitelia inštitúcií

16.00 Uvítanie a oficiálne otvorenie 
Jo Leinen predseda Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín

16.03 Bas Eickhout: spravodajca výboru ENVI pre iniciatívnu správu s názvom Analýza 
variantov ako prekročiť zníženie emisií skleníkových plynov o viac ako 20% a 
posúdenie rizika úniku uhlíka

16.08 Romana Jordan Cizelj: spravodajkyňa výboru INTRE pre iniciatívnu správu s 
názvom Analýza variantov ako prekročiť zníženie emisií skleníkových plynov o
viac ako 20% a posúdenie rizika úniku uhlíka

16.13 Connie Hedegaard: komisárka EÚ pre ochranu klímy, Európska komisia

16.20 Péter Olajos: zástupca štátneho tajomníka zodpovedný za ekologické 
hospodárstvo a klimatické zmeny, Ministerstvo  národného rozvoja, Maďarsko, 
maďarské predsedníctvo Rady EÚ

Časť 2: Odborníci – vedecké hodnotenie a analýza trhu s uhlíkom

16.27 
 Prof Dr Wolfgang Lucht, predseda oblasti výskumu o klimatických vplyvoch a 

slabých miestach, Inštitút pre výskum dosahu klimatických zmien (PIK), 
Postupim, Nemecko
Téma: Dosah klimatických zmien – prečo cieľová hodnota +2°C

 Dr Niklas Höhne, riaditeľ politiky pre energetiku a klimatické zmeny, Ecofys, 
Nemecko
Téma: Vývoj znižovania emisií a makroekonomický vplyv na zvýšenie cieľa o 
30%



 Dr Guy Turner, riaditeľ výskumu o trhu s uhlíkom, Bloomberg New 
Energy Finance, Spojené kráľovstvo

Téma: Účinnosť systému EÚ pre obchodovanie s emisiami v rámci 20 a 30%-
ného cieľa

 Prof Michael Grubb, predseda správnej rady, Climate Strategies, Spojené 
kráľovstvo
Téma: Únik uhlíka

16.55    Otázky poslancov EP na členov komisie 

Časť 3: Odborníci – politika v oblasti klímy z podnikateľskej perspektívy 
a prínosy pre spoločnosť

17.25
 Axel Eggert, riaditeľ pre verejné záležitosti, Európska konfederácia 

železiarskeho a oceliarskeho priemyslu (EUROFER), Belgicko
Téma: Konkurencieschopnosť energeticky náročných odvetví

 Sandrine Dixson-Declève, riaditeľka, Skupina európskych vedúcich 
spoločností princa z Walesu pre klimatické zmeny, Belgicko
Téma: Lídri v podnikovom prostredí

 •Genon K. Jensen, výkonný riaditeľ, Aliancia pre zdravie a životné 
prostredie (HEAL), Belgicko
Téma: Zdraviu prospešné aktivity pri zvyšovaní cieľov v oblasti klímy

 Jason Anderson, vedúci energetickej a klimatickej politiky, WWF Úrad pre 
Európsku politiku, Belgicko 
Téma: Vedúce postavenie EÚ v oblasti boja proti klimatickým zmenám

17.53    Otázky poslancov EP na členov komisie 

18.23       Záverečná reč: Bas Eickhout
18.28       Záverečná reč: Jo Leinen


