2021 m. Merų pakto ceremonija: Išsaugokite datą ir užregistruokite lygiagrečiai
vykstančius renginius!

„Siekiant teisingesnės, klimato požiūriu neutralios
Europos visiems gyventojams“
2021 m. Europos merų pakto ceremonija vyks 2021 m. spalio 7 d. internetu ... ir
visur Europoje!
Kadangi 2020 m. Merų pakto ceremonija buvo atšaukta likus kelioms dienoms iki
renginio dėl Covid-19 pandemijos, labai laukiame 2021 m. versijos!
Pagrindinė aukšto rango ES ceremonija vyks internetu 2021 m. spalio 7 d., o per kelias
savaites prieš ceremoniją ir po jos visoje Europoje lygiagrečiai vyks įvairūs renginiai.

ĮSIPAREIGOTI, ĮSITRAUKTI, VEIKTI IR KURTI TINKLUS kelyje į Glazgą

2021 m. balandžio mėn. Merų pakto iniciatyva įžengė į naują etapą, oficialiai .
paskelbdama savo atnaujintą siekį – pamatyti teisingesnę ir klimato požiūriu
neutralesnę Europą.

Signatarai dabar įsipareigoja iki 2050 m. pasiekti klimato neutralumą, įgyvendinti
prisitaikymą prie klimato pokyčių priemonių ir sumažinti energijos skurdą užtikrinant
sklandų pereinamąjį etapą. Jie taip pat įsipareigoja pereinamuoju laikotarpiu įtraukti
savo piliečius, įmones ir vietos suinteresuotąsias šalis į Europos klimato pakto veiklą.
Europos klimato paktas yra ES mastu įgyvendinama iniciatyva, kviečianti visus dalyvauti
klimato veiksmuose ir kurti ekologiškesnę Europą.
Siekiant atšvęsti šio naujo etapo pradžią, Bendrijos pasiekimus ir aptarti visus būdus,
kaip galima įsipareigoti, įsitraukti, veikti ir bendradarbiauti sąžiningesnės, klimato
atžvilgiu neutralios Europos link, organizuojame pirmąją internetinę Merų pakto
ceremoniją!
Energetikos eurokomisarė Kadri Simson ir ES žaliojo kurso vykdomasis viceprezidentas
Fransas Timmermansas prisijungs prie šios šventės kartu su merais, vietos vadovais,
regionų prezidentais ir visų dydžių savivaldybių atstovais.
Informacija apie registracijos atidarymą ir dienotvarkę bus pateikta netrukus.
Registruokite savo lygiagrečiai vykstančius Merų pakto iniciatyvos renginius

Renginio metu taip pat bus pristatyta visoje Europoje vykdomų klimato veiksmų gausą,
bus organizuojami decentralizuoti lygiagrečiai vykstantys ceremonijos renginiai,
kuriuos JŪS PATYS galite organizuoti ir juose aptarti vietos iššūkius skatinant 2050 m.
Merų pakto viziją. kas gali pateikti paraišką dėl renginio ir kaip jį peržiūrėti čia.
Raginame visus Bendruomenės narius ne tik pateikti paraišką dėl savo lygiagrečiai
vykdomo renginio 2021 m. Merų pakto ceremonijoje, bet ir registruoti juos Europos
ateities skaitmeninės platformos konferencijoje, kur bus galime dalytis savo idėjomis ir
prisidėti prie Europos pertvarkos.
#mayors4neutrality
#EUClimatePact

Turite klausimų?
ceremony@eumayors.eu
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