Slovesnost Konvencije županov 2021: Shranite si datum in prijavite satelitski
dogodek!

»Za pravičnejšo, podnebno nevtralno Evropo za vse«
Slovesnost Konvencije županov 2021 bo potekala 7. oktobra 2021 na spletu... in po
vsej Evropi!
Ker smo zaradi epidemije covida-19 slovesnost Konvencije županov 2020 odpovedali
nekaj dni pred dogodkom, se že zelo veselimo novega dogodka za 2021!
Osrednja slovesnost EU na visoki ravni bo potekala na spletu 7. oktobra 2021, pri čemer
bomo številne satelitske dogodke organizirali po vsej Evropi v tednih okoli te
slovesnosti.

ZAVEZUJEMO, VKLJUČUJEMO, UKREPAJMO in MREŽIMO na poti v Glasgow
Aprila 2021 je pobuda Konvencije županov vstopila v novo fazo, saj smo uradno
predstavili svoj obnovljen cilj za pravičnejšo in podnebno nevtralno Evropo.
Podpisniki so se zavezali, da bodo dosegli podnebno nevtralnost do l. 2050. Prilagodili
bodo ukrepe za podnebne spremembe in ublažili energetsko revščino s poštenim
prehodom. Prav tako se zavezujejo, da bodo k prehodu pritegnili svoje državljane,

podjetja in lokalne udeležence ter tako skupaj prispevali k Evropskemu podnebnemu
sporazumu. Evropski podnebni sporazum je pobuda po vsej EU, ki vabi k sodelovanju k
podnebnemu ukrepanju in oblikovanju zelene Evrope.
Da bi proslavili to novo fazo, dosežke skupnosti in razpravljali o tem, kako se zavezati,
vključevati, ukrepati in mrežiti za pravičnejšo in podnebno nevtralno Evropo,
organiziramo prvo spletno slovesnost Konvencije županov!
Županom, lokalnim vodjem, predsednikom regij in predstavnikom občin vseh velikosti
se bosta na slovesnosti pridružila Evropska komisarka za energijo Kadri Simson in
izvršni podpredsednik za Evropski zeleni dogovor Frans Timmermans.
Informacije o registraciji in dnevnem redu bodo na voljo kmalu.
Prijavite svoj satelitski dogodek Konvencije županov!
Dogodek bo predstavil tudi raznolike podnebne ukrepe po vsej Evropi na
decentraliziranih satelitskih slavnostnih dogodkih, ki jih lahko organizirate tudi VI
in tako razpravljate o lokalnih izzivih ter spodbujate vizijo Konvencije županov 2050!
Tukaj poglejte, kdo lahko prijavi dogodek in kako.
Poleg prijave svojega dogodka za satelitski dogodek v okviru slovesnosti Konvencije
županov 2021 vas spodbujamo, da svoje dogodke prijavite na konferenco o prihodnosti
evropske digitalne platforme, kjer lahko delite svoje zamisli in prispevate k premisleku o
Evropi.
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