Pilsētu mēru pakta 2021. gada ceremonija: saglabājiet datumu un reģistrējiet
pavadošo pasākumu!

“Ceļā uz taisnīgāku, klimatneitrālu Eiropu visiem”
Eiropas Pilsētu mēru pakta 2021. gada ceremonija notiks 2021. gada 7. oktobrī
tiešsaistē... un visur Eiropā!
Tā kā 2020. gada Pilsētu mēru pakta ceremonija tika atcelta dažas dienas pirms
paredzētā datuma Covid-19 pandēmijas dēļ, ar nepacietību gaidām 2021. gada
pasākumu.
Galvenā augsta līmeņa ES ceremonija notiks tiešsaistē 2021. gada 7. oktobrī, savukārt
vairākas nedēļas pirms ceremonijas notiks dažādi pavadošie pasākumi visā Eiropā.

APŅEMIETIES, IESAISTIET, RĪKOJIETIES un SADARBOJOTIES ceļā uz Glāzgovu

2021. gada aprīlī sākās jauns Pilsētu mēru pakta iniciatīvas posms, izvirzot jaunu mērķi
par taisnīgāku un klimatneitrālu Eiropu.

Parakstītāju jaunā apņemšanās ir sasniegt klimatneitralitāti līdz 2050. gadam, īstenojot
pasākumus, kas palīdz pielāgoties klimata pārmaiņām, un pārvarot enerģētisko
nabadzību taisnīgas pārejas procesā. Viņi arī apņemas šajā pārejas procesā iesaistīt
Eiropas iedzīvotājus, uzņēmumus un vietējās ieinteresētās puses, tādējādi sniedzot
savu ieguldījumu Eiropas Klimata paktā. Eiropas Klimata pakts ir ES mēroga iniciatīva,
kas aicina ikvienu piedalīties klimata jautājumu risināšanā un veidot zaļāku Eiropu.
Lai nosvinētu šo jauno posmu un kopienas sasniegumus un diskutētu par to, kā
apņemties, iesaistīt, rīkoties un sadarboties, lai izveidotu taisnīgāku, klimatneitrālu
Eiropu, mēs organizējam pirmo Pilsētu mēru pakta tiešsaistes ceremoniju.
Šajās svinībās pilsētu mēriem, vietējiem līderiem, reģionu vadītājiem un jebkura lieluma
pašvaldību pārstāvjiem pievienosies Eiropas Enerģētikas komisāre Kadri Simsone un EK
priekšsēdētājas izpildvietnieks Eiropas Zaļā kursa jautājumos Franss Timmermanss.
Drīzumā sniegsim informāciju par reģistrācijas uzsākšanu un darba kārtību.
Reģistrējiet savu Pilsētu mēru pakta pavadošo pasākumu!

Šis pasākums arī parādīs ar klimatu saistīto darbību daudzveidību Eiropā, sniedzot
JUMS iespēju rīkot decentralizētus ceremonijas pavadošos pasākumus, kuros
varēsiet diskutēt par vietējā mērogā veicamajiem uzdevumiem un popularizēt Pilsētu
mēru pakta redzējumu 2050. gadam. Noskaidrojiet šeit, kurš un kā var iesniegt
pasākumu.
Aicinām visus kopienas dalībniekus ne tikai iesniegt savu pavadošo pasākumu Pilsētu
mēru pakta 2021. gada ceremonijai, bet arī reģistrēt savus pasākumus Konferences par
Eiropas nākotni digitālajā platformā, lai dalītos savās idejās un meklētu jaunus
risinājumus Eiropas nākotnei.
#mayors4neutrality
#EUClimatePact

Jautājumi?
ceremony@eumayors.eu
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