Borgmästaravtalets prisceremoni 2021: Markera datumet och registrera ett
satellitevenemang!

”Mot ett rättvist och klimatneutralt Europa för alla”
Borgmästaravtalets prisceremoni 2021 kommer att genomföras den 7 oktober
2021 på nätet ... och över hela Europa!
Eftersom prisceremonin 2020 till följd av coronapandemin ställdes in bara några dagar
innan det planerade datumet ser vi verkligen fram emot 2021 års upplaga!
Ceremonin på central EU-nivå äger rum på nätet den 7 oktober 2021, men vi kommer
även att genomföra ett stort antal satellitevenemang på olika platser i Europa under
veckorna före och efter huvudceremonin.

ÅTAGANDEN, ENGAGEMANG, AGERANDE och NÄTVERKSBILDANDE på vägen mot
Glasgow
I april 2021 gick borgmästaravtalet in i en ny fas då vi officiellt lanserade den nya
visionen om ett rättvist och klimatneutralt Europa.
Avtalsdeltagare förbinder sig nu att nå klimatneutralitet senast 2050, implementera
åtgärder för anpassning till klimatförändringar och att lindra energifattigdom för att

säkerställa en rättvis omställning. De förbinder sig även att engagera medborgare,
näringsliv och lokala intressenter i omställningen för att på så sätt bidra till den
Europeiska klimatpakten. Den Europeiska klimatpakten är ett EU-omfattande initiativ
som bjuder in alla som vill vara med att delta i arbetet med klimatåtgärder och
byggandet av ett grönare Europa.
För att fira denna nya fas och rörelsens prestationer – samt diskutera hur vi förbinder
oss till nya mål, engagerar andra och bildar nätverk för att skapa ett rättvist och
klimatneutralt Europa – arrangerar vi borgmästaravtalets första prisceremoni på nätet!
I detta firande medverkar EU-kommissionären för energifrågor, Kadri Simson, och vice
ordförande för Europeiska gröna given, Frans Timmermans, tillsammans med
borgmästare, lokala ledare, regiondirektörer och representanter för kommuner av alla
storlekar.
Information om registrering och program kommer snart.
Registrera ditt satellitevenemang!
Ceremonin kommer även att visa på den mångfald av klimatåtgärder som vidtagits i
olika delar av Europa, genom att inkludera decentraliserade satellitevenemang som
NI själva kan organisera för att diskutera lokala utmaningar och lyfta fram
borgmästaravtalets vision för 2050! Här kan du se vem som kan skicka in ett
evenemang och hur det går till.
Förutom att skicka in ett satellitevenemang till borgmästaravtalets prisceremoni 2021
uppmuntrar vi även alla inom avtalsgemenskapen att registrera sina evenemang på
den digitala plattformen för Konferensen om Europas framtid, där ni kan dela era idéer
och bidra med era tankar om ett nytt Europa.
#mayors4neutrality
#EUClimatePact

Frågor?
ceremony@eumayors.eu

Foto: Anete Lusina för Pexels

