Ceremonia Convenției primarilor din 2021: Rezervați-vă data în calendar și
înregistrați un eveniment asociat!

„Către o Europă mai echitabilă și neutră din punct de
vedere climatic pentru toți”
Ceremonia Convenției europene a primarilor din 2021 va avea loc în data de 7
octombrie 2021 online... și pretutindeni în Europa!
Ceremonia Convenției primarilor din 2020 a fost anulată cu câteva zile înainte de
eveniment din cauza pandemiei de COVID-19, astfel că așteptăm cu nespus interes
ediția din 2021!
Ceremonia principală la nivel înalt din UE va avea loc online în data de 7 octombrie
2021, alături de o varietate largă de evenimente asociate organizate în întreaga Europă
în săptămânile apropiate ceremoniei.

NE ASUMĂM ANGAJAMENTE, NE IMPLICĂM, ACȚIONĂM și STABILIM RELAȚII pe
calea către Glasgow

În aprilie 2021, inițiativa Convenției primarilor a intrat într-o nouă etapă, lansând oficial
ambiția sa reînnoită către o Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere
climatic.

Semnatarii se angajează acum să atingă neutralitatea climatică până în 2050,
implementând măsuri de adaptare la schimbările climatice și reducând sărăcia
energetică printr-o tranziție justă. De asemenea, se angajează să implice cetățenii,
mediul de afaceri și părțile interesate de la nivel local în această tranziție, contribuind
astfel la Pactul climatic european. Pactul climatic european este o inițiativă la nivelul UE
care ne invită pe toți să participăm la acțiunile climatice și să construim o Europă mai
verde.
Pentru a celebra această nouă etapă și realizările comunității Convenției, dar și pentru a
dezbate cum să ne asumăm angajamente, să ne implicăm, să acționăm și să stabilim
relații pentru o Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere climatic, organizăm
prima ceremonie online a Convenției primarilor!
Comisarul european pentru energie, Kadri Simson, și vicepreședintele executiv al
Pactului verde european, Frans Timmermans, se vor alătura primarilor, liderilor locali,
președinților de regiuni și reprezentanților municipalităților de toate mărimile la
această celebrare.
Informațiile despre lansarea înregistrării și ordinea de zi vor fi publicate în curând.
Înregistrați evenimentul dvs. asociat Convenției primarilor!

Evenimentul va evidenția totodată marea varietate de acțiuni climatice întreprinse
pretutindeni în Europa, cu evenimente descentralizate asociate Ceremoniei pe care
le puteți organiza chiar DVS., pentru a discuta provocările locale și pentru a promova
viziunea Convenției primarilor pentru 2050! Vedeți aici cine poate transmite un
eveniment și cum.
Pe lângă transmiterea evenimentului dvs. ca eveniment asociat Ceremoniei Convenției
primarilor din 2021, încurajăm toți membrii comunității Convenției să își înregistreze
evenimentele pe platforma Conferinței privind viitorul Europei., pentru a împărtăși
ideile lor și a contribui la regândirea Europei.
#mayors4neutrality
#EUClimatePact
Aveți întrebări? ceremony@eumayors.eu
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