
 

Výroční konference Eurogas "Pokrok směrem k dekarbonizaci"  

dne 14. června 2022 v Bruselu (14:30–17:45 SEČ)  

v Sofitel Brussels Europe (1, Place Jourdan – 1040 Brusel) a online. 

14:00 | Registrace a káva na uvítanou  

14,30 | Uvítací projev 

Didier Holleaux, prezident Eurogasu 

President Eurogasu shrnul aktuální geopolitickou a energetickou situaci a zdůraznil důležitost spolupráci 
sociální partnerů Eurogas, EPSU a Evropské komise na společném udržitelném řešení. 

Úvodní řeč byla přerušena demonstranty proti fosilním palivům. Prezident zdůraznil nezbytnost dialogu na 
všech úrovní k hledání společných řešení dekarbonizace a využitím biogasu a vodíku a nových vysoce 
efektivních technologií. 

Došlo k posunu plánovaných časů jednotlivých vystoupení: 

14,40 | Hlavní projevy 

Kadri Simson, komisařka EU pro energetiku, Evropská komise 

Cristian-Silviu Buşoi, Poslanec EVROPSKÉHO PARLAMENTU, ELS, předseda výboru ITRE, Evropský 
parlament 

14,50 | Adresa Naftogaz ukrajiny 

 Jurij Vitrenko, generální ředitel 

15:00 | Prezentace studentů AeroDelft – Posun vpřed k letectví s nulovými emisemi 

Projekt Phoenix 

Prezentace Rahiqa Ullaha, týmového manažera společnosti AeroDelft, skupiny mladých dobrovolných 
studentů technologií z TU Delft, kteří navrhují, vyrábějí a létají s prvním letadlem s kapalnými vodíkovými 
palivovými články na světě 

15,15 | Panel 1 – Pokrok v námořní dopravě s nulovou čistou emisí 



Annika Kroon, vedoucí oddělení námořní dopravy a logistiky, GŘ MOVE, Evropská komise 

Kari Hietanen, výkonná viceprezidentka pro korporátní vztahy a právní záležitosti, Wärtsilä 

Christine Cabau Woehrel, výkonná viceprezidentka pro aktiva a provoz, CMA CGM 

Boyana Achovski, generální tajemník, GIE 

16,05 | Prezentace – Pokrok v oblasti technologií, dovedností a odborné přípravy v plynárenském 
sektoru 

Studie Evropské komise "Výzvy a příležitosti pro zaměstnání v plynárenském odvětví v kontextu 

transformace energetiky v Evropě" – • prezentace předběžných zjištění 

Sophie Grenade, Politický poradce, industriAll Europe 

Jakob Embacher, referent pro veřejné služby, EPR, firemní politika, EPSU 

Bronagh O'Hagan, ředitel komunikace, Eurogas 

16,25 | Panel 2 – Posun k dekarbonizovanému průmyslu 

Joaquim Nunes de Almeida, ředitel, Ekosystémy IV: Mobilita a energeticky náročná odvětví, GŘ GROW, 
Evropská komise 

Klaus Peters, generální tajemník, ESTEP 

Felicia Mester, ředitelka pro veřejné záležitosti, Hydrogen Europe 

Renaud Batier, generální ředitel, Cerame-Unie 

Judith Kirton-Darling, zástupkyně generálního tajemníka, industriAll Europe 

17,05 | Panel 3 – Přechod k dekarbonizovaným budovám 

Paula Pinho, ředitelka pro spravedlivou transformaci, Spotřebitelé, energetická účinnost a inovace, GŘ 
ENER, Evropská komise 

Paolo Basso, ředitel pro politiku, EHI 

Monique Goyens, generální ředitelka, BEUC 

Catherine Leboul-Proust, ředitelka pro strategii, GRDF 

Aurélie Beauvais, generální ředitelka, Euroheat & Power 

18,45 | Konec 

 

Panuje shoda, že aktuální situace vyžaduje společné hledání řešení, všeobecný dialog a odložení soutěže.  

Jenom tak je reálné dosažení cílů stanovených v rámci programů FIT FOR 55 a celé komplexní dohody tzv. Green Deal 

Budoucnost patří obnovitelným plynům a vodíku. 

V Nových Jirnech 15. června 2022 

Zapsala Šárka Vojíková 


