Searmanas Chúnant na Méaraí 20201: Sábháil an dáta agus cláraigh imeacht
satailíte!

"I dtreo Eoraip neodrach ó thaobh aeráide, níos
cothroime do chách”
Beidh Searmanas Chúnant na Méaraí Eorpacha 2021 ar siúl ar líne ar an 7 Deireadh
Fómhair 2021... agus i ngach cearn den Eoraip!
Toisc gur cuireadh Searmanas Chúnant na Méaraí 2020 ar ceal cúpla lá roimh an
imeacht mar gheall ar phaindéim Covid-19, táimid ag súil go mór le heagrán 2021!
Beidh an príomh-Shearmanas ardleibhéil AE ar siúl ar líne ar an 7 Deireadh Fómhair
2021, agus beidh réimse leathan imeachtaí satailíte ar siúl ar fud na hEorpa sna
seachtainí timpeall an tsearmanais.

GEALL, GLAC PÁIRT, GNÍOMHAIGH AGUS LÍONRAIGH ar an mbóthar go Glaschú

I mí Aibreáin 2021, chuaigh tionscnamh Chúnant na Méaraí isteach i gcéim nua, nuair a
seoladh a uaillmhian athnuaite d’Eoraip neodrach ó thaobh aeráide agus níos
cothroime a bhaint amach go hoifigiúil.

Geallann sínitheoirí anois neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050, an t-oiriúnú do
bhearta athraithe aeráide a chur i bhfeidhm agus bochtaineacht fuinnimh a mhaolú trí
aistriú cóir. Geallann siad freisin a gcuid saoránach, gnólachtaí agus geallsealbhóirí
áitiúla a mhealladh le bheith páirteach san aistriú, rud a chuirfidh leis an gComhaontú
Aeráide Eorpach. Is tionscnamh uile-AE é an Comhshocrú Aeráide Eorpach a thugann
cuireadh do gach duine páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht aeráide agus in Eoraip níos
glaise a thógáil.
Chun an chéim nua seo, éachtaí an Chomhphobail, a cheiliúradh, agus chun plé a
dhéanamh ar conas gealladh, bheith páirteach, gníomhú agus líonrú i dtreo Eoraip atá
neodrach ó thaobh aeráide, tá an chéad Searmanas Chúnant na Méaraí ar líne á eagrú
againn!
Tiocfaidh Mrs Kadri Simson, an Coimisinéir Eorpach um Fhuinneamh, agus Frans
Timmermans, Leas-Uachtarán um an Chomhaontú Glas don Eoraip, le chéile le Méaraí,
ceannairí áitiúla, Uachtaráin na Réigiún, agus ionadaithe ó bhardais de gach méid, le
chéile sa cheiliúradh seo.
Beidh fáil go luath ar fhaisnéis maidir le hoscailt an chláraithe agus an clár oibre.
Cláraigh d’imeacht Satailíte Chúnant na Méaraí!

Taispeánfaidh an ócáid saibhreas na ngníomhartha aeráide i ngach áit san Eoraip le
himeachtaí díláraithe Searmanas Satailíte is féidir LEATSA a eagrú chun dúshláin
áitiúla a phlé agus fís Chúnant na Méaraí 2050 a chur chun cinn! Feicfidh tú anseo cé a
fhéadfaidh imeacht a chur isteach agus conas é sin a dhéanamh.
In éineacht le d’imeacht a chur isteach mar Imeacht Satailíte de Shearmanas Chúnant
na Méaraí 2021, molaimid do gach duine sa Chomhphobal a n-imeachtaí a chlárú ar
Ardán Digiteach na Comhdhála um Thodhchaí na hEorpa, do smaointe a chomhroinnt,
agus chun an Eoraip a athshamhlú.
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