Ceremonie van het burgemeestersconvenant 2021: Noteer de datum en registreer een
satellietevenement!
‘Naar een eerlijker, klimaatneutraal Europa voor iedereen’
De ceremonie van het Europees burgemeestersconvenant 2021 vindt plaats op 7
oktober 2021 online... en overal in Europa!
Aangezien de ceremonie van het burgemeestersconvenant 2020 een paar dagen
voorafgaand aan het evenement werd geannuleerd vanwege de Covid-19-pandemie,
kijken we erg uit naar de editie van 2021!
De belangrijkste EU-ceremonie op hoog niveau vindt online plaats op 7 oktober 2021,
met een breed scala aan satellietevenementen in heel Europa in de weken rond de
ceremonie.

VERBIND, ENGAGEER, HANDEL en NETWERK op weg naar Glasgow
In april 2021 is het initiatief van het burgemeestersconvenant een nieuwe fase ingegaan,
waarmee officieel de hernieuwde ambitie van een eerlijker en klimaatneutraal Europa wordt
gelanceerd.
De ondertekenaars verbinden zich er nu toe om tegen 2050 klimaatneutraliteit te
bereiken, maatregelen voor klimaatverandering door te voeren en energiearmoede te

verminderen door middel van een rechtvaardige transitie. Ze verbinden zich er ook toe
hun burgers, bedrijven en lokale belanghebbenden bij de transitie te betrekken en zo
bij te dragen aan het Europees klimaatpact. Het Europees klimaatpact is een EU-breed
initiatief dat iedereen uitnodigt om deel te nemen aan klimaatactie en een groener
Europa op te bouwen.
Om deze nieuwe fase en de prestaties van de Gemeenschap te vieren en te debatteren
over hoe we ons kunnen inzetten, engageren, handelen en netwerken voor een
eerlijker, klimaatneutraal Europa, organiseren we de eerste online ceremonie van het
burgemeestersconvenant!
De Europese commissaris voor Energie, mevrouw Kadri Simson, en de uitvoerend
vicevoorzitter van de Europese Green Deal Frans Timmermans, zullen zich bij deze
viering aansluiten bij burgemeesters, lokale leiders, voorzitters van regio's en
vertegenwoordigers van gemeenten van elke omvang.
Informatie over de start van de inschrijving en de agenda volgt binnenkort.
Registreer uw satelliet-evenement voor het burgemeestersconvenant!

Het evenement zal ook de rijkdom aan klimaatacties overal in Europa laten zien met
gedecentraliseerde satellietevenementen naast de ceremonie die JIJ kunt
organiseren om lokale uitdagingen te bespreken en de visie van het
burgemeestersconvenant voor 2050 te promoten! Bekijk hier wie een evenement kan
indienen en hoe.
Naast het indienen van uw evenement als een satellietevenement van de ceremonie
van het burgemeestersconvenant 2021, moedigen we iedereen in de Gemeenschap aan
om hun evenementen te registreren op het digitale platform van de conferentie over
de toekomst van Europa, om uw ideeën te delen en bij te dragen aan het herdenken
van Europa.
#mayors4neutrality
#EUClimatePact

Heeft u vragen? ceremonie@eumayors.eu
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