2021 Borgmesterpagtceremoni: Reserver datoen og tilmeld en satellitbegivenhed!

"Mod et mere retfærdigt klimaneutralt Europa for alle"
2021 borgmesterpagtceremonien finder sted den 7. oktober 2021 online... og
overalt i Europa!
Da 2020 borgmesterpagtceremonien blev aflyst få dage før den skulle finde sted pga.
Covid-19 pandemien, glæder vi os meget til 2021 udgaven!
Hovedceremonien på højt niveau, EU-ceremonien, vil finde sted online den 7. oktober
2021 med mange forskellige satellitbegivenheder i hele Europa i ugerne omkring
ceremonien.

FORPLIGTELSE, ENGAGEMENT, HANDLING og NETVÆRKSARBEJDE på vej mod
Glasgow

I april 2021 gik borgmesterpagtinitiativet ind i en ny fase, da det officielt lancerede en
fornyet ambition om et mere retfærdigt og klimaneutralt Europa.
Underskriverne forpligter sig nu til at nå klimaneutralitet i 2025, at implementere
tilpasningsforanstaltninger til klimaforandringer og at afhjælpe energifattigdom
gennem en retfærdig omstilling. De forpligter sig også til at engagere deres borgere,
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virksomheder og lokale interessenter i omstillingen og derigennem bidrage til den
europæiske klimapagt. Den europæiske klimapagt er et initiativ, som dækker hele
Europa og inviterer alle til at deltage i klimahandling og opbygge et grønnere Europa.
For at fejre denne nye fase, fællesskabets resultater og debattere hvordan man
forpligter, engagerer, handler og opbygger netværk for et mere retfærdigt
klimaneutralt Europa organiserer vi den første online borgmesterpagtceremoni!
EU-kommissæren for energi Kadri Simson og den ledende vicedirektør for den
europæiske grønne pagt Frans Timmermans vil mødes med borgmestre, lokale ledere,
regionale ledere og repræsentanter for kommuner i alle størrelser ved denne fejring.
Oplysninger om åbning for tilmelding og dagsordnen kommer snart.
Tilmeld din borgmesterpagtsatellitbegivenhed!

Begivenheden vil også være udstillingsvindue for rigdommen af klimahandlinger
overalt i Europa med decentrale satellitceremonibegivenheder, som DU kan
organisere for at diskutere lokale udfordringer og promovere borgmesterpagtens
2050 vision! Se her hvem der kan indsende en begivenhed og hvordan.
Foruden tilmelding af din begivenhed som satellitbegivenhed til 2021
borgmesterpagtceremonien opfordrer vi alle i pagtfællesskabet til at tilmelde jeres
begivenheder på konference om Europas fremtids digitale platform for at dele jeres
ideer og bidrage til gentænkning af Europa.
#mayors4neutrality
#EUClimatePact

Spørgsmål?
ceremony@eumayors.eu
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