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Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI)

Predstavitev o preseganju cilja 20-odstotnega zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov v EU

ponedeljek, 28. februar 2011 od 16.00 do 18.30
Evropski parlament, soba JAN4Q2, Bruselj

DNEVNI RED

1. del: Politika in institucionalni predstavniki

16.00 Pozdrav in otvoritev 
Jo Leinen, predsednik Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

16.03 Bas Eickhout, poročevalec odbora ENVI za samoiniciativno poročilo „Analiza 
možnosti, da se preseže ciljno 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
in ocena tveganja selitve industrijskih virov toplogrednih plinov izven EU“

16.08 Romana Jordan Cizelj, poročevalka odbora ITRE za samoiniciativno poročilo 
„Analiza možnosti, da se preseže ciljno 20-odstotno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, in ocena tveganja selitve industrijskih virov toplogrednih 
plinov izven EU“

16.13 Connie Hedegaard, evropska komisarka za podnebne ukrepe, Evropska komisija

16.20 Péter Olajos, namestnik državnega sekretarja, odgovoren za zeleno gospodarstvo 
in klimatske spremembe z madžarskega ministrstva za državni razvoj, Madžarska, 
madžarsko predsedovanje Svetu Evropske unije

2. del: Strokovnjaki – znanstvena presoja in analiza trga ogljika

16.27 
 prof. dr. Wolfgang Lucht, predsednik raziskovalnega sektorja za podnebne 

vplive in ranljivost podnebja", Inštitut za raziskovanje podnebnih vplivov 
Potsdam (Potsdam Institute for Climate Impact Research – PIK), Nemčija
Tema: Vplivi podnebnih sprememb – zakaj cilj +2 °C
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 dr. Niklas Höhne, direktor za energetsko in podnebno politiko, Ecofys, 
Nemčija
Tema: Poti emisij in makroekonomski vplivi približevanja ciljnemu 30-
odstotnemu znižanju emisij

 dr. Guy Turner, direktor za raziskave trgov ogljika pri družbi Bloomberg 
New Energy Finance, Združeno kraljestvo
Tema: Učinkovitost trgovanja z emisijami pri ciljnem 20- in 30-odstotnem 
znižanju emisij

 prof. Michael Grubb, predsednik odbora organizacije Climate Strategies, 
Združeno kraljestvo
Tema: Selitve industrijskih virov toplogrednih plinov izven EU

16.55    Vprašanja poslancev EP udeležencem 

3. del: Strokovnjaki – podnebna politika s poslovnega vidika in prednosti 
za družbo

17.25
 Axel Eggert, direktor za javne zadeve Evropske konfederacije železarske in 

jeklarske industrije (Eurofer), Belgija 
Tema: Vprašanja konkurenčnosti energetsko intenzivne industrije

 Sandrine Dixson-Declève, direktorica skupine The Prince of Wales's EU 
Corporate Leaders Group on Climate Change, Belgija
Tema: Corporate climate leaders

 Genon K. Jensen, izvršni direktor organizacije The Health and Environment 
Alliance (HEAL), Belgija
Tema: Dodatne zdravstvene prednosti zviševanja podnebnih ciljev

 Jason Anderson, predsednik Evropske podnebne in energijske politike, Urad 
WWF za evropsko politiko, Belgija
Tema: Vodilna vloga EU na področju podnebja

17.53    Vprašanja poslancev EP udeležencem 

18.23       Zaključek – Bas Eickhout
18.28       Zaključek – Jo Leinen


