Церемония за 2021 г. за Споразумението на кметовете: Запазете
датата и регистрирайте сателитно събитие!

„Към по-справедлива, неутрална за климата
Европа за всички“
Церемонията на Европейското споразумение на кметове за 2021 г. ще
се състои на 7 октомври 2021 г. онлайн ... и навсякъде в Европа!
Тъй като церемонията на Споразумението на кметовете за 2020 г. беше
отменена няколко дни преди събитието поради пандемията от Covid-19, с
нетърпение очакваме събитието за 2021! г.
Основната церемония на високо равнище на ЕС ще се състои онлайн на 7
октомври 2021 г. с голямо разнообразие от сателитни събития в цяла
Европа в седмиците преди и след церемонията.

ЗАДЪЛЖАВАНЕ, АНГАЖИРАНЕ, ДЕЙСТВИЯ и НЕТУЪРКИНГ по пътя към
Глазгоу

През април 2021 г. инициативата „Споразумението на кметовете“ навлезе в
нова фаза, като официално стартира подновената си амбиция за посправедлива и неутрална за климата Европа.
Сега подписалите се ангажират да постигнат климатичен неутралитет до
2050 г., прилагайки адаптиране към мерките за промяна на климата и
облекчаване на енергийната бедност чрез справедлив преход. Те също
така се задължават да ангажират своите граждани, предприятия и местни
заинтересовани страни в прехода, като по този начин допринасят за
Европейския пакт за климата. Европейският пакт за климата е инициатива
за целия ЕС, която приканва всички да участват в климатични действия и
да изградят по-зелена Европа.
За да отпразнуваме тази нова фаза, постиженията на Общността, и да
дебатираме как да се задължим, да се ангажираме, да действаме и да
изградим мрежа към по-справедлива, неутрална по отношение на климата
Европа, организираме първата онлайн церемония за Споразумението на
кметовете!
Европейският комисар по енергетиката г-жа Кадри Симсън и
изпълнителният вицепрезидент по европейската зелена сделка Франс
Тимерманс ще се присъединят на това тържество към кметовете, местните
лидери, президентите на региони и представители на общини от всякакъв
мащаб.
Очаквайте скоро информация за стартирането на регистрацията и дневния
ред.
Регистрирайте вашето сателитно събитие за Споразумението на
кметовете!

Събитието също ще покаже богатството на климатичните действия
навсякъде в Европа с децентрализирани събития за сателитна
церемония, които ВИЕ можете да организирате, за да обсъдите

местните предизвикателства и да популяризирате визията на
Споразумението на кметовете за 2050 г.! Вижте тук кой и как може да
изпрати събитие..
Освен да изпратите Вашето събитие като сателитно събитие на
церемонията на Споразумението на кметовете за 2021 г., ние насърчаваме
всички в Общността да регистрират своите събития в Конференцията за
дигиталната платформа за бъдещето на Европа, да споделяте идеите си и
да допринасяте за преосмислянето на Европа.
#mayors4neutrality
#EUClimatePact
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ceremony@eumayors.eu
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