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Pozvánka na panelovou diskusi 

Cíle v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030  
 

Dovolujeme si Vás pozvat na panelovou diskusi na téma „Cíle v oblasti klimatu a energetiky 
do roku 2030“, kterou Zastoupení Evropské komise v ČR pořádá 26. února 2014 u příležitosti 
návštěvy evropské komisařky pro opatření v oblasti změny klimatu Connie Hedegaard. 

Evropská komise v lednu 2014 představila své cíle v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, 
které mají přispět k dosažení konkurenceschopného, bezpečného a nízkouhlíkového 
hospodářství EU. Hlavními pilíři návrhu jsou snížení emisí skleníkových plynů o 40 % oproti 
úrovni roku 1990, závazný cíl pro celou EU dosáhnout podílu energie z obnovitelných zdrojů 
ve výši nejméně 27 %, obnovené cíle v oblasti politik energetické účinnosti, nový systém řízení 
a soubor nových ukazatelů pro zajištění konkurenceschopného a bezpečného energetického 
systému. O klimaticko-energetickém rámci budou na březnové Evropské radě jednat vedoucí 
představitelé členských států EU a také Evropský parlament. 

Na diskusi návrh klimaticko-energetického rámce Evropské komise včetně návazných kroků 
představí Connie HEDEGAARD, komisařka pro opatření v oblasti změny klimatu.  

Jako další panelisté vystoupí: 

• Ivo HLAVÁČ, člen představenstva, ředitel pro Public Affairs, ČEZ, a. s.  
• Petr PATOČKA, vedoucí programu Energetika a změna klimatu, nezávislé analytické 

centrum Glopolis 
• Martin SEDLÁK, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost 
• Jakub VÍT, tajemník pro životní prostředí, energetiku a oblast evropských regulací, Svaz 

průmyslu a dopravy ČR 
 

Diskusi bude moderovat Jan Žižka (Lidové noviny). 
 
Diskuse, během které bude prostor pro otázky, je určena především odborné veřejnosti a 
zástupcům sdělovacích prostředků. Bude se konat v Evropském domě, sídle Zastoupení 
Evropské komise v ČR (Jungmannova 24, Praha 1), ve středu 26. února od 9:30 
(předpokládaný konec v 11:00). Simultánní tlumočení bude zajištěno. 

V případě zájmu prosíme vzhledem k omezené kapacitě o potvrzení účasti e-mailem 
zaslaným na adresu eva.svehlova@ext.ec.europa.eu nejpozději do pondělí 24. února 
2014. 

Další informace podá a případné dotazy zodpoví Jana Francírková, politické oddělení Zastoupení 
Evropské komise v ČR (jana.francirkova@ec.europa.eu, 255 708 248). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-54_cs.htm
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