Ceremonia Porozumienia Burmistrzów 2021: zarezerwuj termin i zarejestruj
wydarzenie satelitarne!

„W kierunku bardziej sprawiedliwej, neutralnej
klimatycznie Europy dla wszystkich”
Ceremonia Porozumienia Burmistrzów w Europie w roku 2021 odbędzie się
7 października 2021 r. online... i w całej Europie!
Ponieważ ceremonia Porozumienia Burmistrzów 2020 została odwołana na kilka
dni przed terminem z powodu pandemii COVID-19, z niecierpliwością czekamy
na edycję 2021!
Główna unijna ceremonia na wysokim szczeblu odbędzie się online w dniu
7 października 2021 r., a w tygodniach do niej zbliżonych w całej Europie
odbędzie się wiele imprez satelitarnych.

ZOBOWIĄZANIE, ZAANGAŻOWANIE, DZIAŁANIE i TWORZENIE SIECI
WSPÓŁPRACY w drodze do Glasgow

W kwietniu 2021 r. inicjatywa Porozumienia Burmistrzów wkroczyła w nową fazę,
oficjalnie przedstawiając odnowione ambicje stworzenia bardziej sprawiedliwej i
neutralnej klimatycznie Europy.
Sygnatariusze zobowiązują się obecnie do osiągnięcia neutralności klimatycznej
do 2050 r., wdrożenia środków przystosowawczych do zmian klimatu oraz
złagodzenia ubóstwa energetycznego poprzez sprawiedliwą transformację.
Zobowiązują się również do zaangażowania obywateli, przedsiębiorstw i
lokalnych interesariuszy w proces transformacji, przyczyniając się w ten sposób
do realizacji europejskiego paktu klimatycznego. Europejski pakt klimatyczny
jest inicjatywą obejmującą całą UE, w ramach której zachęca się wszystkich do
udziału w działaniach na rzecz klimatu i budowania bardziej ekologicznej
Europy.
Aby uczcić ten nowy etap i osiągnięcia Wspólnoty oraz przedyskutować sposoby
zaangażowania, działania i tworzenia sieci współpracy na rzecz bardziej
sprawiedliwej i neutralnej klimatycznie Europy, organizujemy pierwszą
internetową ceremonię Porozumienia Burmistrzów!
Komisarz UE ds. energii Kadri Simson oraz wiceprzewodniczący wykonawczy
ds. Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans spotkają się z
burmistrzami, lokalnymi przywódcami, szefami regionów i przedstawicielami
gmin różnej wielkości, którzy wezmą udział w tych obchodach.
Informacje na temat rejestracji i programu pojawią się wkrótce.
Zarejestruj wydarzenie satelitarne Porozumienia Burmistrzów!

Wydarzenie to ma również na celu pokazanie bogactwa działań na rzecz klimatu
w całej Europie dzięki zdecentralizowanym imprezom satelitarnym, które
WSZYSCY możemy zorganizować, aby omówić lokalne wyzwania i promować
wizję Porozumienia Burmistrzów 2050! Zobacz tutaj, kto może zgłosić
wydarzenie i w jaki sposób to zrobić.

Zachęcamy wszystkich członków społeczności Porozumienia nie tylko do
zgłaszania wydarzeń satelitarnych w ramach ceremonii Porozumienia
Burmistrzów 2021, ale także do ich rejestracji na Platformie Cyfrowej Konferencji
o Przyszłości Europy, dzięki czemu będzie można podzielić się swoimi pomysłami
i przyczynić się do ponownego przemyślenia nowego kształtu Europy.
#mayors4neutrality
#EUClimatePact

Pytania?
ceremony@eumayors.eu
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