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Annex
San Francisco, 12 de setembre de 2018

Programa de la Cimera Global d'Acció Climàtica

Adjuntem el  programa de  la  delegació  del  Parlament  Europeu a  la  Cimera  Global  d'Acció
Climàtica a San Francisco, que està formada per l'eurodiputat Francesc Gambús (independent
en el Grup del Partit Popular Europeu) com a cap de delegació, i els eurodiputats Lynn Boylan
(Grup Confederal de l'Esquerra Unitària Europea) i  Bas Eickhout  (Grup dels Verds / Aliança
Lliure Europea).

Dimecres, 12 de setembre:

Esdeveniment "Energia, transport i innovació" organitzat per l'Aliança climàtica dels EUA:

• Benvinguda d'Hal Harvey, CEO d'Energy Innovation

• Intervenció de David Friedman, vicepresident de Advocacy, Consumer Union

• Taula rodona 1 amb Jay Inslee, governador de Washington, Dan Malloy, governador de
Connecticut, Cathy Zoi, CEO Evgo, i Drew Murphy, Edison International SVP Strategy &
Corporate Development.

• Reconstruint el sistema energètic de Puerto Rico: amb el governador de Puerto Rico,
Ricardo Rossello.

• Taula rodona 2: John Hickenlooper, governador de Colorado, David Ige, governador
d'Hawaii, Raj Kapoor, cap d'estratègia de Lyft,  Shelley McKinley, director general de
Tecnologia i Responsabilitat Civil de Microsoft.

Recepció  organitzada  per  l'enviat  especial  de  l'ONU  per  a  l'acció  del  clima,  empresari  i
exalcalde de Nova York, Michael Bloomberg.

Dijous, 13 de setembre:

Reunió amb Gina McCarthy, antiga administració de l'EPA dels Estats Units.

Mostra d'acció climàtica.

Reunió amb Hilda C. Heine, presidenta de la República de les Illes Marshall.

Reunió bilateral amb Miguel Arias Cañete, comissari europeu d'Acció i Energia del Clima.

Trobada amb John Podesta, fundador i director del Center for American Progress.

Reunió amb el Sr. Anthony Rendon, president de l'Assemblea de l'Estat de Califòrnia.

Diàlegs temàtics d'alt nivell:

• La propera frontera: descarbonitzar la indústria pesant i el transport.

• Interrompre la disrupció del clima: tecnologia, innovació i futur.

Premsa i Comunicació: Despatx Brussel·les / Estrasburg:
(+34) 690 130 836 BRU +32(0)22845102 - STR +33(0)388175102
comunicacio@francescgambus.eu francesc.gambus@europarl.europa.eu

http://www.francescgambus.eu/
mailto:francesc.gambus@europarl.europa.eu
mailto:comunicacio@francescgambus.eu


francescgambus.eu

• Construint cap a zero emissions de carboni.

• Desbloqueig de l'acció climàtica: cadenes de subministrament sostenibles i resistents.

• Finances innovadores per al clima, la resistència i l'accés a l'energia.

Creuer a la badia de San Francisco, en el primer viatge del primer ferri elèctric híbrid plug-in de
la zona de la badia.

Divendres, 14 de setembre:

Diàlegs temàtics d'alt nivell:

• Actuar sobre el clima, empoderar a les dones.

• Desafiament dels oceans i el clima.

• Construint un món més just a través de l'acció climàtica.

• Mitigació ràpida: solucions de supercàrrega per reduir la taxa d'escalfament a la meitat.

• Salut: on el canvi climàtic arriba a casa.

Reunió amb Patricia Espinosa, secretària executiva de la Convenció Marc dels Estats Units
sobre el Canvi Climàtic.

Plenari d'alt nivell de tancament.

Observacions finals dels caps d'estat i de ministres, i crida a l'acció.
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