Polgármesterek Európai Szövetsége 2021. évi ünnepsége: Jegyezze fel
a dátumot és regisztráljon egy kísérőrendezvényt!

„Egy mindenki számára tisztességesebb,
klímasemleges Európa felé”
A Polgármesterek Európai Szövetségének 2021. évi ünnepségére 2021.
október 7-én kerül sor online... és Európában mindenhol!
Mivel a Polgármesterek Szövetségének 2020. évi ünnepségét néhány
nappal az esemény előtt a Covid-19 járvány miatt törölték, nagyon várjuk
a 2021-es eseményt!
A fő magas szintű, EU ünnepségre 2021. október 7-én kerül sor online, az
ünnepség körüli hetekben pedig számos kísérőrendezvényt tartanak
Európa-szerte.

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, BEVONÁS, CSELEKVÉS és HÁLÓZATÉPÍTÉS a
Glasgow felé vezető úton

2021 áprilisában a Polgármesterek Szövetsége kezdeményezés új
szakaszba lépett, amikor hivatalosan útjára indította a tisztességesebb és
klímasemleges Európára irányuló, megújult törekvését.
Az aláírók most kötelezettséget vállalnak arra, hogy 2050-re elérik a
klímasemlegességet, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó
intézkedéseket hajtanak végre, valamint igazságos átmenet révén
enyhítik az energiaszegénységet. Arra is kötelezettséget vállalnak, hogy
bevonják polgáraikat, vállalkozásaikat és a helyi érdekelt feleket az
átállásba, ily módon hozzájárulva az Európai Klíma Megállapodáshoz. Az
Európai Klíma Megállapodás egy uniós szintű kezdeményezés, amely
mindenkit arra hív fel, hogy vegyen részt az éghajlatváltozás elleni
küzdelemben és egy zöldebb Európát építsen.
Ennek az új szakasznak, a Közösség vívmányainak megünneplésére,
valamint annak megvitatására, hogyan lehet elindulni a
kötelezettségvállalás, bevonás, cselekvés és hálózatépítés útján egy
tisztességesebb, klímasemleges Európa felé, megszervezzük az első
online Polgármesterek Szövetségének ünnepségét!
Kadri Simson, az Európai Bizottság energiaügyi biztosa és Frans
Timmermans, az Európai Zöld Megállapodásért felelős alelnök csatlakozik
a polgármesterekhez, helyi vezetőkhöz, régióelnökökhöz és a különféle
méretű települések képviselőihez.
A regisztráció megkezdése és a napirend körüli információk hamarosan
megjelennek.
Regisztrálja az Ön Polgármesterek Szövetsége kísérőrendezvényét!

Az esemény az éghajlatvédelmi intézkedések gazdagságát is bemutatja
mindenhol Európában, decentralizált kísérő ünnepségekkel,
amelyeket ÖNÖK is szervezhetnek a helyi kihívások megvitatására és a

Polgármesterek Szövetsége 2050-es jövőképének népszerűsítésére! Lásd
itt, ki és hogyan küldhet be eseményt.
Amellett, hogy bejelentheti rendezvényét a 2021-es Polgármesterek
Szövetsége ünnepség kísérőrendezvényeként, arra bátorítunk mindenkit
a Polgármesterek Szövetsége közösségében, hogy regisztrálja
rendezvényeit az Európa jövője konferencia digitális platformján, ossza
meg ötleteit, és járuljon hozzá Európa újragondolásához.
#mayors4neutrality
#EUClimatePact

Kérdése van?
ceremony@eumayors.eu

fotó: Anete Lusina a Pexels számára

