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Geachte leden en sympathisanten van VIRA,
op vrijdag 24 mei 2019 om 12u30
organiseert VIRA een lunchconferentie door

Prof. dr.

Jos DELBEKE
Vml. Directeur-Generaal Klimaatactie
van de Europese Commissie
Hoogleraar KUL & Firenze

“Het Europees
Klimaat- en Energiebeleid”
De toekomst van onze planeet hangt in toenemende mate af van onze omgang met de
klimaatwijzigingen en van onze aanwending van de energiebronnen.
Zonder twijfel gaat het hier om een van de grootste uitdagingen van onze tijd.
Zijn overheden en burgers voldoende wakker geschud voor actiever beleid en bewuster
gedrag ?
En wat kan en moet Europa doen ? Welke perspectieven bieden zich aan na de Europese
verkiezingen ?
Als wetenschapper en ervaringsdeskundige heeft Jos Delbeke een invloedrijke stem in dit
belangrijk debat.
De bijeenkomst gaat door op vrijdag 24 mei 2019, zoals naar gewoonte in de Universitaire
Stichting, Egmontstraat 11, 1000 Brussel (Metro Troon).
Het aperitief wordt geserveerd vanaf 12u00. Om 12u30 volgt een tweegangenmaaltijd. Nadien
houdt Jos Verbeke zijn uiteenzetting. Vraag en Antwoord bij de koffie. Einde rond 14u30.
Voor deelname dient te worden ingeschreven vòòr dinsdagavond 21 mei via :
- de website van de VIRA http://www.vira-org.be/inschrijving-vira-activiteit-lunchconferentie/
- of emailbericht naar vira@mail.org,
- of telefoon naar VIRA-secretaris Lieven Vermote (02 672 92 49 of 0498 22 02 75)
en overschrijving op VIRA bankrekening BE87 4300 7406 0194 van
40 € voor leden van VIRA, 45€ voor niet-leden en 12€ voor voltijdse studenten.
Afmeldingen dienen voor woensdagavond 22 mei te gebeuren. Nadien geen terugbetalingen.
Ik zal u gaarne verwelkomen op deze nieuwe activiteit.
Johan SWINNEN,
Voorzitter van VIRA
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Jos DELBEKE
Jos DELBEKE (1954, Belgium) is Professor at the European University Institute in Florence and
at the KU Leuven in Belgium. He has been the Director-General of the European Commission's
DG Climate Action since its creation in 2010 until 2018. He holds a PhD in economics (Leuven).
Jos Delbeke was very involved in setting the EU’s climate and energy targets for 2020 and 2030
and was a key player in developing EU legislations on the Emissions Trading System (ETS), cars
and fuels, air quality, emissions from big industrial installations and on chemicals (REACH). As
an economist, he underlined the role of market-based instruments and of cost-benefit analysis in
the field of the environment.
He has been responsible for developing Europe's International Climate Change strategy and was
for several years the European Commission's chief negotiator at the UNFCCC (United Nations
Framework Convention on Climate Change)- Conference of the Parties. In that capacity, he
played a key role on the EU's implementation of the Kyoto Protocol and in the negotiations on
the Paris Agreement.
He was awarded in 2015 Public Sector Manager of the Year (Flanders).
In 2018, he received the title of Grand Officer of the Belgian Crown, and the Golden Medal of the
Belgian Royal Academy of Science.
Op 11 oktober 2010 was Jos DELBEKE reeds bij VIRA te gast met een conferentie over “Wat liep
mis in de Klimaattop van Kopenhagen? En wat nu ?”
Komende activiteit van VIRA
Donderdag 27 juni 2019, 12u30 : Jaap DE HOOP SCHEFFER, Hoogleraar Universiteit Leiden,
vml. Secretaris-Generaal van de NAVO: “Reflecties bij Amerikaans-Europese relaties en andere
geopolitieke en maatschappelijke ontwikkelingen.”
Lid worden van VIRA
U vult het formulier in dat te vinden is op http://www.vira-org.be/lidmaatschap/ en schrijft
35 € over op de VIRA-bankrekening BE87 4300 7406 0194 van VIRA, Egmontstraat 11, 1000
Brussel. Jongeren onder de 30 j. zijn van lidgeld vrijgesteld.
Komende bestuursbijeenkomsten van VIRA
Woensdag 22 mei 2019, 12u00 : Raad van Bestuur.
Donderdag 27 juni 2019, 11u00 (onmiddellijk voorafgaand aan de lunchconferentie van Jaap
de Hoop Scheffer) : Jaarlijkse Algemene Vergadering.
Beide bijeenkomsten worden gehouden in de Universitaire Stichting.
De bestuursleden en leden van VIRA zullen per afzonderlijke mail de uitnodiging met bijhorende
documentatie ontvangen.
____________
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