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מדריך קצר לאיחוד האירופי

תהיתם פעם אילו מבין המדינות החברות באיחוד האירופי 
עושות שימוש במטבע האירו, או מה המשמעות של להיות 
 ,European Green Deal חלק מאזור שֶנְגֶן? מהי תוכנית

וכיצד היא עשויה לשפר את איכות החיים שלכם? מה בדיוק 
עושה האיחוד האירופי בשבילכם, ומה הם מקורות ההכנסה 

שלו? כדי לגלות כל מה שאתם צריכים לדעת על האיחוד 
האירופי אתם מוזמנים להמשיך לקרוא.
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מהו האיחוד האירופי?
האיחוד האירופי (EU) הוא איחוד כלכלי ופוליטי ייחודי בין 27 מדינות באירופה. 

מדינות אלה פועלות יחד כדי לשפר את חיי התושבים של יבשת אירופה ואף מעבר לה.

האיחוד האירופי פועל לקידום השלום, השגשוג והרווחה של האזרחים במשך למעלה 
מ-60 שנה. בתחילת הדרך בשנות ה-50 של המאה הקודמת, היו חברות באיחוד שש 

המדינות המייסדות – או המדינות החברות. 
מאז צמח האיחוד וכיום חברות בו 27 מדינות עם אוכלוסייה כוללת של קרוב ל-450 

מיליון איש.

מה שהחל כפרוייקט בעל אופי כלכלי שנועד לשפר את רמת החיים באירופה שלאחר 
המלחמה, הוביל ליצירתו של השוק המאוחד הגדול ביותר בעולם, שבו מתאפשרת 

תנועה חופשית של אנשים, סחורות, שירותים וכסף. במהלך העשורים, הרחיב האיחוד 
האירופי את היקף פעילותו לאזורים שבהם שיתוף פעולה בין מדינות מביא לתוצאות 

טובות יותר. המדינות המשתייכות לאיחוד האירופי מאמינות בכך ששיתוף פעולה 
מחזק אותן ומאפשר להן להתמודד בצורה טובה יותר עם האתגרים הגדולים שניצבים 

בפנינו היום, כגון מגיפת הקורונה, שינויי האקלים והשינויים הדיגיטלים העוברים על 
החברה שלנו.

מדריך זה מעמיד לרשותכם שפע של מידע שימושי אודות האיחוד האירופי ותחום 
פעילותו, וגם מפנה למקורות מידע נוספים. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_en
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בשנת 2020, 
13.5 מיליון איש 
באיחוד האירופי 
היו אזרחים של 

מדינה שונה 
באיחוד מזו 

שבה חיו.

איחוד של ערכים
אמנם אזרחי אירופה דוברים שפות שונות 

ומחזיקים במגוון רחב של מסורות, אך הם חולקים 
אותה מערכת ערכים, שעליה מושתת רעיון 

האיחוד האירופי. ערכים אלה כוללים הוקרה של 
הכבוד האנושי, חופש, דמוקרטיה, שוויון, שלטון 

החוק וכיבוד זכויות האדם.

ערכים אלה נוסחו בצורה מפורטת באמנות האיחוד 
האירופי וכן במגילת האיחוד האירופי לזכויות 

יסוד, המרכזת במסמך אחד את כל הזכויות 
האישיות, האזרחיות, הפוליטיות, הכלכליות 

והחברתיות המוקנות לכל אזרחי האיחוד.

החיים באיחוד האירופי 
מקנים מספר זכויות ויתרונות חשובים, כגון:

הגנה מפני אפליה, לרבות מין, גזע, דת, מוצא 
אתני או חברתי, נכות, גיל או העדפה מינית;

אפשרות לערוך בבטחה קניות בצורה מקוונת 
ולרכוש טובין מכל אחת ממדינות האיחוד האירופי, 

הודות לאמצעי ההגנה על הצרכנים הנהוגים 
באיחוד;

הגנה על בריאות האזרחים באמצעות תקנים 
סביבתיים מחמירים, כגון כללים המתייחסים 

לאיכות האוויר והמים.

זכות להגנה על מידע אישי;

אם הנכם אזרחים של אחת מ-27 המדינות החברות באיחוד האירופי, הרי שאתם 
גם אזרחים של האיחוד. אזרחות זו מקנה לכם מספר זכויות נוספות חשובות, כגון 

חופש התנועה וכן החופש להתגורר, לעבוד וללמוד בכל אחת ממדינות האיחוד, כמו 
גם הזכות להצביע, להעמיד את עצמכם כמועמדים בבחירות ברמה המקומית או 

האירופית, גם אם אתם מתגוררים במדינה אחרת באיחוד. נוסף על כך, הנכם רשאים 
להגיש עתירה לפרלמנט האירופי, לפנות לנציב תלונות הציבור של האיחוד ולפנות 

בכתב לכל אחד ממוסדות האיחוד באחת מ-24 השפות הרשמיות המוכרות בו.

בנוסף להגנה על זכויות אזרחיו והאנשים החיים בתחומיו, האיחוד האירופי פועל גם 
לקידום זכויות האדם ובחירות הוגנות בכל רחבי העולם. מדי שנה מעניק הפרלמנט 
האירופי את פרס סחרוב לאדם או ארגון הנאבק למען קידום זכויות האדם וחירויות 

היסוד.
בשנת 2020, 13.5 מיליון איש באיחוד האירופי היו 
אזרחים של מדינה שונה באיחוד מזו שבה התגוררו.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_en#:~:text=Any%20discrimination%20based%20on%20any,sexual%20orientation%20shall%20be%20prohibited.
https://europa.eu/european-union/life/consumer-rights_en
https://europa.eu/european-union/topics/environment_en
https://europa.eu/european-union/topics/environment_en
https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection_en#:~:text=Privacy%20and%20data%20protection%20are,personal%20data%20(Article%208).&text=Thus%20the%20EU%20institutions%20and,States%20are%20bound%20by%20it.
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/index_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/petitions
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home.html
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 מבט מהיר על האיחוד האירופי
הודות לשוק האחיד, התנועה של אנשים, סחורות, שירותים וכסף יכולה 
להתנהל במסגרת 27 המדינות של האיחוד כמעט באותה חופשיות שבה 

היא מתנהלת בתחומה של מדינה אחת. 

עשרים ושתיים מדינות חברות וארבע מדינות שאינן שייכות לאיחוד – 
איסלנד, ליכטנשטיין, נורווגיה ושווייץ – שייכות למה שמכונה אזור שנגן. 

המשמעות היא שבעת חציית הגבול בין מדינות אלה, אין צורך בהצגת 
דרכון. מגיפת הקורונה פגעה בתנועה בין המדינות השונות. מידע נוסף 

 reopen.europa.eu/en-בנושא זה תוכלו למצוא ב

אוכלוסיה (במיליונים) בשנת 2020

שנת הצטרפות לאיחוד האירופי

מטבע

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
https://reopen.europa.eu/en
https://reopen.europa.eu/en
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כיצד פועל האיחוד האירופי כדי 
להתמודד עם הסוגיות הגדולות 

שניצבות כיום בפנינו?
כאן תוכלו למצוא מידע על חלק מהסוגיות הגדולות המעסיקות את האיחוד 

האירופי מתוך רצון לשפר את איכות החיים של אזרחיו. כדי להבין כיצד פועל 
האיחוד כדי לקדם את הסוגיות הבוערות ביותר בסדר היום שלו, תוכלו לעיין 

בסעיף “מי עושה מה?”. מידע נוסף על פעילות האיחוד האירופי תוכלו למצוא 
europa.eu באתר האינטרנט של האיחוד

מגיפת הקורונה 
מגיפת הקורונה גרמה לטרגדיות אנושיות, סגרים והאטה כלכלית, אשר העמידו 

את האיחוד האירופי, כמו גם את שאר העולם, במבחנים שכדוגמתם לא פגשו 
זה זמן רב. העדיפות הראשונה של האיחוד מאז תחילת המשבר הייתה להציל 
חיים ולהגן על מקומות העבודה. בנוסף לפעולות שננקטו במטרה לצמצם את 
התפשטות הנגיף, האיחוד פעל גם כדי לתמוך במערכות הבריאות המקומיות 

ולסייע ליבשת אירופה לקום שוב על רגליה.

עד קיץ 2021, אושרו לשימוש ארבעה חיסוני קורונה בתחומי האיחוד האירופי. 
למרות שכל מדינה אחראית על מדיניות הבריאות שלה ועל חיסון אזרחיה, מספק 

האיחוד האירופי תמיכה וסיוע בתיאום הפעולות, לדוגמה על-ידי הבטחת אספקה 
של חיסונים כדי למנוע מחסור.

תוכניות התחסנות החלו לצאת לפועל ברחבי 
האיחוד בדצמבר 2020. מערך משותף של אישורי 
התחסנות מקל על התושבים לחזור ולהתנייד שוב 

ברחבי האיחוד.

האיחוד האירופי מחויב להבטיח שחיסונים בטוחים 
לשימוש יגיעו לכל מקום בעולם, והוא כבר ייצא 
מיליונים של מנות חיסון למדינות אחרות. הוא 

 -COVAX גם אחד התורמים המובילים במסגרת
היוזמה הבינלאומית להבטחת גישה הוגנת לחיסוני 

קורונה. כדי להבטיח מוכנות לקראת מגיפות 
עתידיות, מנהל האיחוד פעילות משותפת עם 

גורמים בינלאומיים, בין היתר באמצעות יוזמות 
פסגת הבריאות העולמית של ה-G20, שנערכה 

במאי 2021.

משלוח ציוד רפואי 
res-  ממחסני עתודת

cEU בפראג, צ’כיה, 24 
באוקטובר 2020.

האיחוד האירופי והמדינות החברות בו הפגינו סולידריות אמיתית 
במהלך המגיפה. לדוגמה, בתי חולים בכל רחבי אירופה טיפלו 

בחולים ממדינות אחרות, ומוסדות האיחוד פעלו כדי לתאם אספקה 
של ציוד מיגון למקומות שבהם הוא נחוץ.  מחסני העתודה הרפואית 

rescEU (מאגר מלאי משותף של אירופה לציוד רפואי לשעת 
חירום) סייע למדינות חברות אשר חוו מחסור בפריטי ציוד שונים.

מרכז התחסנות בשיטת 
“התחסן וסע”, מילאנו, 

איטליה, 23 במרץ 2021.

http://europa.eu
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_en#global-cooperation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1181
https://ec.europa.eu/echo/news/covid-19-commission-creates-first-ever-resceu-stockpile-medical-equipment_en
https://ec.europa.eu/echo/news/covid-19-commission-creates-first-ever-resceu-stockpile-medical-equipment_en
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מידע נוסף על פעילות האיחוד האירופי להתמודדות עם מגיפת הקורונה.

האיחוד האירופי פועל גם כדי להבטיח התאוששות כלכלית מהירה מהמגיפה. 
תוכנית מימון בסך 2,018 מיליארד אירו אושרה בין השנים 2021 ל-2027, 

במטרה לתמוך באזרחים, חברות ואזורים שונים ברחבי האיחוד. סכום זה כולל 
קרן התאוששות מיוחדת בסך 807 מיליארד אירו, המכונה

 .NextGenerationEU 
האיחוד האירופי שואף להבטיח התאוששות נאותה של אירופה ממגיפת 

הקורונה, באמצעות השקעה בפרוייקטים ויוזמות, כדי להפוך את היבשת 
למקום ירוק ודיגיטלי יותר, ולצייד אותה באמצעים הדרושים להתמודדות עם 

אתגרי העתיד.

נוסף על כך, יוזמת SURE מסייעת בשימור משרות ובתמיכה במשפחות ב-19 
מדינות חברות.

שינויי האקלים

שינויי האקלים והנזק לסביבה מאיימים על אירופה ועל העולם כולו.

תוכנית European Green Deal היא האסטרטגיה של האיחוד האירופי 
ליצירת כלכלה אירופית מודרנית ותחרותית. מטרת התוכנית להפוך את 

אירופה ליבשת הראשונה שתהיה נייטרלית מבחינת השפעתה על הסביבה 
עד שנת 2050. הכוונה היא שבנקודת זמן עתידית זו, אירופה לא תייצר כמות 

גזי-חממה גדולה מזו שהמערכת האקולוגית יכולה לספוג באופן טבעי.

כציון דרך ראשון בנתיב שאפתני זה, קבע האיחוד האירופי יעד חדש של 
צמצום כמות הנטו של גזי-החממה ב-55% לפחות עד 2030, בהשוואה 

לרמות שנמדדו ב-1990. כדי שהתוכנית תצליח, יהיה על כל המגזרים 
בחברה ובכלכלה למלא את תפקידם – מהתעשייה, האנרגיה והתחבורה 
ועד ייצור המזון, החקלאות והבנייה. סיוע כלכלי יוענק לאזורים, תעשיות 

ועובדים הניצבים בפני האתגרים הגדולים ביותר. ביולי 2021 הציעה הנציבות 
האירופית חבילת צעדים שנועדו להבטיח עמידה של האיחוד ביעדים שהוצבו 

.European Green Deal במסגרת תוכנית

מה זה תורם לכם? 

היתרונות הצפויים מצמצום פליטת גזי-חממה ב-55% לפחות 
עד 2030, בהשוואה לרמות שנמדדו ב-1990.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_en#the-european-coronavirus-response-team
http://89N3PDyZzakoH7W6n8ZrjGDDktjh8iWFG6eKRvi3kvpQ
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#highlights
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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כל אחד מאיתנו יכול לתרום את חלקו 
– החל בצמצום בזבוז המזון והגברת 

המחזור ועד לרכיבה על אופניים 
במקום נסיעה ברכב, ואפילו נטיעת 

עץ. אם אתם רוצים לקחת חלק במאמץ 
המשותף, אתם מוזמנים ללמוד עוד 

על אמנת האקלים האירופית, שנועדה 
לחבר בין אנשים וארגונים כדי לשתף 

מידע על הנעשה בנושא האקלים. עזרו 
לנו לבנות אירופה ירוקה יותר!

איך להפיק את המיטב מהמעבר לפלטפורמות דיגיטליות
מגיפת הקורונה המחישה לנו עד כמה חיונית הטכנולוגיה הדיגיטלית כדי 

לאפשר לאנשים ועסקים לשמור על קשר גם בעתות משבר.

בחברה של היום, כולנו חייבים להכיר את השימוש בפלטפורמות דיגיטליות, 
לצורך שימוש בבנקאות מקוונת, עריכת קניות באינטרנט מהבית או שימוש 
בטכנולוגיה במסגרת העבודה. כדי לאפשר לכל חלקי האוכלוסייה להתעדכן 

ולהבטיח את מעמדה של אירופה כמובילה טכנולוגית עולמית, משקיע האיחוד 
האירופי במגוון תחומים, החל מהנחלת כישורים דיגיטליים, דרך מחשוב-על 

ועד קישוריות מהירה ואבטחה ברשת.

האיחוד האירופי פועל כדי להבטיח שהעולם המקוון יהיה מאובטח והוגן עבור 
יחידים ועסקים כאחד. הודות לתקנות של האיחוד האירופי, אנו נהנים כיום 

משליטה טובה יותר במידע האישי שלנו ובאופן שבו אחרים עושים בו שימוש.

האיחוד האירופי בעולם
האיחוד האירופי עובד בשיתוף פעולה 

הדוק עם שכניו ועם מדינות שונות 
ברחבי העולם. הוא בונה שותפויות 

חדשות, בייחוד עם אפריקה ופועל יחד 
עם מדינות אחרות וארגונים בינלאומיים, 

כמו האו”ם וארגון הבריאות העולמי, 
כדי להתמודד עם אתגרים כמו שינויי 

האקלים ומגיפת הקורונה. האיחוד 
האירופי גם חותם על הסכמי סחר עם 

מדינות אחרות; לאחרונה, חתם האיחוד 
על הסכמים עם קנדה, יפן ומקסיקו. 

הסכמים אלה מרחיבים את הסחר 
התומך בכלכלת האיחוד ומאפשר יצירת 

משרות חדשות.

האיחוד האירופי מימן את המרתן 
של שתי מעבורות נוסעים וסחורה 

משימוש בדלק כבד, למצברים 
חשמליים ירוקים יותר, בנתיב השיט 

המחבר את הלסינגור (דנמרק) עם 
הלסינגבורג (שוודיה) - משימוש בדלק 

לשימוש בחשמל. ההמרה מסייעת 
בשיפור איכות האוויר באזורים אלה 

המאוכלסים בצפיפות.

לדוגמה, השונר האיברי, יצא 
ממצב של סכנת הכחדה 

הודות למאמצים של גורמים 
רבים, ובין היתר בזכות 
מיזמים שמימן האיחוד 

האירופי במסגרת תוכנית 
LIFE. חזרתו של מין זה 

נחשבת לאחת ההצלחות 
האירופיות הגדולות ביותר 
בתחום שימור בעלי החיים.

ספרן מקריא ספר לקהל קשישים 
באמצעות ועידת וידאו. יוזמה של 

 Soto del Real הספרייה העירונית
במדריד, ספרד, 16 בנובמבר 2020.

 Natura 2000
היא הרשת הגדולה 
בעולם של אזורים 
מוגנים, הכוללת 

אלפי מחסות למינים 
ולבתי הגידול 

החשובים ביותר 
באירופה שנמצאים 

בסכנת הכחדה.

לפחות 30% 
מההוצאה של 

האיחוד האירופי 
בין השנים 

2021 ל-2027 
תוקדש לתחום 
שינויי האקלים 
והשפעותיהם.

האיחוד האירופי והמדינות 
החברות בו מהווים יחד את 
התורם הגדול ביותר בעולם 
בתחום הסיוע הבינלאומי. 
בשנת 2020, תרם האיחוד 

66.8 מיליארד אירו כדי 
לסייע במאבק במגיפת 

הקורונה, למגר את העוני 
ולקדם את ההתפתחות 

ברחבי העולם. 

 © LIFE06 NAT/E/000209/Aixa SOPEÑA.

https://europa.eu/climate-pact/index_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_374
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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סיוע במציאת עבודה
קרן European Social Fund מסייעת לאנשים להשיג עבודה (או 

עבודה טובה יותר), כולל אנשים עם לקויות.  הקרן מסייעת מדי שנה 
לכ-10 מיליון איש במציאת עבודה או שיפור הכישורים.

הגברת המאבק במחלת הסרטן
האיחוד האירופי נחוש להגיע להישגים במאבק במחלת הסרטן. עם מימון של 4 
מיליארד אירו,  תוכנית Europe’s Beating Cancer  (“מנצחים את הסרטן”) 

מגלמת גישה חדשה של האיחוד האירופי במניעה וטיפול בסרטן. מימון של 
האיחוד האירופי הוביל כבר למחקר פורץ דרך – מהדמיה תלת-ממדית של 

גידולים ועד לגילוי סרטן באמצעות נשימה.

האיחוד האירופי מסייע לצעירים 
בכניסה לשוק העבודה. לדוגמה, 
        Youth Guarantee תוכנית

Scheme נועדה להבטיח שכל 
אדם מתחת לגיל 30 יקבל הצעה 

לתעסוקה איכותית, לימודים, 
חניכות או הכשרה בתוך 4 

חודשים ממועד סיום הלימודים 
או הפיכתו למובטל. גם תוכנית 

Your first EURES job מסייעת 
לאנשים צעירים למצוא עבודה 

במדינה אחרת של האיחוד.

הגנה על אנשים
השמירה על בטיחותם וביטחונם של 

תושבי אירופה, בעולם הפיזי ובעולם 
הדיגיטלי כאחד, נמצאת בראש סולם 
העדיפויות של האיחוד האירופי. הוא 
פועל ללא הרף כדי לסכל איומים כגון 

טרור, פשע מאורגן, סחר בסמים וסחר 
בבני אדם.

הפצת מידע כוזב בנוגע למגיפת 
הקורונה, ניסיונות תרמית מסוכנים, 

תאוריות קונספירציה והונאת צרכנים 
– כולם מהווים איום על האוכלוסייה 

ועל בריאות הציבור. האיחוד האירופי 
פועל בשיתוף עם חברות מדיה 

ופלטפורמות מקוונות כדי להגביל 
את ניסיונות ההפצה של מידע 

מטעה ופייק ניוז בתחומי אירופה. 
 European Digital Media  ארגון

Observatory תומך בפעילותם 
של בודקי עובדות עצמאיים, מתוך 
כוונה להפוך למרכז אירופי למאבק 

בדיסאינפורמציה באינטרנט.

מידע נוסף על סדרי העדיפויות של 
הנציבות האירופית.

איחוד של שוויון
האיחוד האירופי פועל לבנייתה 

של אירופה שוויונית. המשמעות 
היא מתן משכורות זהות עבור 

עבודה זהה של נשים וגברים, מתן 
אפשרות לאנשים עם מוגבלויות 

לקחת חלק שוויוני בכל תחומי 
החיים,  ואי-סובלנות כלפי גילויי 
גזענות . פירוש הדבר הוא מניעה 
של דחיקה לשוליים של כל אדם, 

וחופש לכל אחד ואחת לאהוב את 
מי שהוא או היא רוצים.

אירופה היא תרבות

התנדבות היא דרך נפלאה לתרום 
לקהילות מקומיות במדינתנו או 

במדינה אחרת, תוך למידה ופיתוח 
של כישורים חדשים ורכישת 

European Soli-  חברים. ארגון
darity Corps (חיל הסולידריות 

האירופי) מעניק לצעירים אפשרות 
להתנדב או לעבוד במסגרת 

פרויקטים במדינת מגוריהם או 
 EU Aid במדינה אחרת. ארגון
Volunteers (מתנדבי הסיוע 

של האיחוד האירופי) מציע לבני 
18 ומעלה הזדמנות לקחת חלק 
בפרויקטים הומניטריים ברחבי 

העולם.

מהגרים ואזרחי האיחוד שהם 
מהגרים לשעבר, ממלאים תפקיד 

מפתח בחברה האירופית, בין היתר 
כעובדים חיוניים. האיחוד האירופי 

פועל כדי להבטיח שכל אחד 
ואחת יוכלו להיות שותפים מלאים 

בחברה, תוך שימת דגש על נושאים 
כגון שיפור הגישה לחינוך, עבודה, 

טיפול רפואי ודיור.

אח מכין סורק MRI, בית 
החולים האוניברסיטאי של 

ליאז’, בלגיה, 24 בינואר 
.2020

מה משותף לסרטים 
זוכי האוסקר “נער 

החידות ממומביי”, “הבן 
של שאול”, “האב” ו 

“עוד סיבוב”? כולם זכו 
לתמיכה מתוכנית

 Creative Europe 
.MEDIA

האם העיר שלכם עומדת 
להפוך לבירת התרבות 

הבאה של אירופה? תואר 
נכסף זה הוענק עד כה 

ליותר מ-50 ערים ברחבי 
האיחוד האירופי. מטרתו 

לכוון את אור הזרקורים 
אל אמנים מקומיים ואל 

העושר התרבותי הייחודי 
המאפיין כל עיר ועיר.

צאו למסע בין אוצרות 
האמנות והתרבות 

של אירופה, בלי לקום 
מהכורסה! הפלטפורמה 
 Europeana הדיגיטלית

מאפשרת גישה ליותר 
מ-58 מיליון פריטים 

מאוספיהם של למעלה 
מ-3,600 מוסדות 

תרבות.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/research/infocentre/theme_en.cfm?item=Special%20Collections&subitem=Cancer&start=1
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
https://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_en
https://edmo.eu/
https://edmo.eu/
https://edmo.eu/
https://edmo.eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-equal-pay_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-equality-inclusion-and-participation-eu_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://europa.eu/youth/euaidvolunteers_en
https://europa.eu/youth/euaidvolunteers_en
https://europa.eu/youth/euaidvolunteers_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/seven-films-supported-eu-nominated-oscars
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/seven-films-supported-eu-nominated-oscars
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/seven-films-supported-eu-nominated-oscars
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/seven-films-supported-eu-nominated-oscars
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europeana
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באפשרותכם ללמוד או 
לעבור קורס הכשרה 

במדינה אחרת החברה 
באיחוד. יותר מ-10 

מיליון איש לקחו חלק 
בתוכנית Erasmus מאז 

השקתה ב-1987.

באפשרותכם לחיות 
ולעבוד במדינה אחרת 

בתחומי האיחוד האירופי. 
אתם מוזמנים לבקר 

בפורטל EURES ולקבל 
מידע על משרות פנויות 

ועצות שימושיות.

בשנת 2017, החליט 
האיחוד האירופי על ביטול 

דמי נדידה סלולרית בין 
המדינות, כדי לאפשר לכל 

מי שנוסע ברחבי אירופה 
לשמור על קשר עם 

חברים ובני משפחה בלי 
לשלם מחירים מופקעים. 
גם המינויים הדיגיטליים 

שלכם מתלווים אליכם 
לנסיעה!

באפשרותכם לעשות 
שימוש במטבע אחד – 

האירו – ב-19 מתוך 
מדינות האיחוד.

על פי החוק באיחוד 
האירופי מותר לבטל או 

להחזיר מוצרים שרכשתם 
באינטרנט בתוך 14 יום, 

מבלי שתצטרכו לספק 
סיבה.

אם חליתם בזמן שאתם 
מבקרים במדינה כלשהי 
החברה באיחוד, כרטיס 

הביטוח הרפואי האירופי 
מבטיח שתקבלו טיפול 
רפואי במימון המדינה. 
הטיפול שתקבלו יינתן 

לכם על פי תנאים ועלות 
זהים לאלה החלים על מי 
שמבוטח באותה מדינה.

כאשר אתם נוסעים 
ברחבי האיחוד האירופי 

אתם יכולים להיות 
רגועים. מערך שלם של 

זכויות נוסעים נועד להגן 
על הזכויות שלכם, בין 
שאתם טסים, נוסעים 

ברכבת או באוטובוס או 
שטים באונייה.

תושבי האיחוד האירופי 
נהנים ממערכת תקינה 

מהמחמירות בעולם בכל 
הנוגע לבטיחות ובריאות 

המזון.

כדי שצעצוע יוכל להימכר 
ברחבי האיחוד האירופי, 
עליו לעמוד במספר כללי 

בטיחות מחמירים. 

חסכונות בבנק בסכום של 
עד 100,000 אירו מוגנים 

תמיד.

באפשרותכם לצאת 
לגמלאות בכל אחת 

ממדינות האיחוד (וכן 
באיסלנד, ליכטנשטיין, 

נורווגיה או שוויץ) ולקבל 
את הפנסיה שלכם שם.

מה עושה
האיחוד האירופי 

בשבילי?

קבלו מידע נוסף על מה עושה האיחוד בשבילכם

במסגרת תוכנית
 WiFi4EU נפרשו 
כ-8,000 נקודות 

גישה ל-WiFi בשטחים 
ציבוריים של קהילות 

מקומיות בכל רחבי 
האיחוד, כדי לאפשר 
לכם להתחבר בחינם 
לאינטרנט. חפשו את 

הסמל הזה: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
http://89N3PDyZzakoH7W6n8ZrjGDDktjh8iWFG6eKRvi3kvpQ
http://89N3PDyZzakoH7W6n8ZrjGDDktjh8iWFG6eKRvi3kvpQ
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm#:~:text=14%20day%20cooling%20off%20period,you%20simply%20changed%20your%20mind.
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm#:~:text=14%20day%20cooling%20off%20period,you%20simply%20changed%20your%20mind.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_en.htm
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=860&langId=en
https://www.what-europe-does-for-me.eu/en/portal/2/0
https://digita-strategy.ec.europa.eu/en/library/factsheet-wifi4eu
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מה עושה האיחוד האירופי 
כדי לבצע שיפורים במקום 

שבו אני גר?
האיחוד האירופי משקיע בעיירות ואזורים שונים במטרה להגדיל את כמות 
המשרות, לעודד את הכלכלה ולשפר את את איכות החיים. השקעות אלה 

נועדו לחולל שינוי בחמישה תחומים עיקריים:

סיוע לאנשים להשיג עבודה וחינוך, או סיוע 
בהכללתם בחברה;

עסקים קטנים ובינוניים;

מחקר וחדשנות;

הגנה על הסביבה ושיפור מצבה;

מודרניזציה של התחבורה ומשק האנרגיה כדי 
למנוע את משבר האקלים.

בין השנים 
 ,2014-2020

האיחוד 
האירופי 

השקיע יותר 
מ-460 

מיליארד 
אירו באזורים 
השונים שלו.

השקעה באנשים ומקומות
הסתכלו סביבכם, ועד מהרה תגלו בית ספר, גשר, בית חולים או פרוייקט אחר 

שזכה למימון של האיחוד האירופי. במהלך השנים, קיבלו אלפי פרוייקטים 
סיוע במסגרת תוכניות אזוריות של האיחוד האירופי. להלן מספר דוגמאות 

של פרויקטים שמחוללים שינוי, או עתידים לעשות זאת בקרוב, בחייהם של 
אנשים ברחבי האיחוד.

הצלת חיים הודות 
לבית חולים חדש 

למקרי חירום 
הנבנה ברומניה

האיחוד האירופי 
משקיע 47 מיליון אירו 
בבנייה של בית חולים 

חדש בעיר קלוז’ 
ברומניה. הוא יהיה 
מצויד בטכנולוגיה 
מתקדמת לטיפול 
בחולים במצבים 

קריטיים. בית החולים 
יהיה חלק מרשת של 
בתי חולים אזוריים 

לטיפול במקרי חירום, 
ויתרום למאמצים 

של רומניה להרחיב 
את גישת התושבים 
לקבלת טיפול רפואי.

שיפור מצב 
הדרכים ביוון

תושבים, תיירים 
ועסקים ביוון נהנים 
מסלילתו של קטע 

חדש וחשוב של כביש 
מהיר. מימון של 

האיחוד האירופי בסך 
255 מיליון אירו מסייע 
לבנייתו של קטע כביש 

המקשר בין לאמיה 
(Lamia) לקסיניאדה 

(Xyniada). קטע 
כביש זה יחבר 

את אזור מרכז יוון 
ומערב תסליה לרשת 
הראשית של כבישים 

מהירים.

שחיה בת-
קיימא בבלגיה

שיפוצה של בריכת 
 Vrije-שחייה ב

Universiteit Brus-
sel (האוניברסיטה 

החופשית של בריסל), 
מהווה תרומה 

חשובה לקיימות. 
בבריכה המחודשת 

צומצמה צריכת 
האנרגיה ב-60% 

וכמויות גזי הפליטה 
הוקטנו ב-500 
טון CO2 בשנה, 

בהשוואה לבריכה 
הישנה. הבריכה 

המחודשת פתוחה 
גם בפני אנשים 

מחוץ לאוניברסיטה. 
הפרויקט קיבל 

מימון של יותר מ-2 
מיליון אירו מהאיחוד 

האירופי.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Romania/saving-lives-new-regional-emergency-care-hospital-for-cluj-romania
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Greece/lamia-xyniada-section-of-central-greece-motorway-under-construction
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Greece/lamia-xyniada-section-of-central-greece-motorway-under-construction
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Belgium/swimming-pool-at-free-university-of-brussels-renovated-and-extended
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חיבורי אינטרנט 
מהירים יותר 

בסיציליה
יותר מ-2.3 מיליון 

איש בסיציליה 
שבאיטליה נהנים 
מגישה לאינטרנט 

מהיר הודות לפרויקט 
הנתמך על-ידי מימון 
של האיחוד האירופי 
בסך 55 מיליון אירו. 

למעלה מ-1.2 בתי אב 
חוברו לרשת המהירה 

ברחבי תשעת 
המחוזות של סיציליה.

ערים ואזורים 
ירוקים יותר

מערכת אספקת 
אנרגיה אמינה ויעילה 

יותר בצ’כיה, 21 
רכבות חשמליות 

חדשות המשפרות 
את רשת הרכבות 
בקרואטיה וצעדים 
להגברת הבטיחות 

בעת שיטפונות 
בהונגריה הם חלק 
מ-14 פרויקטים 
ירוקים שיתרמו 

לרווחתם של אזרחי 
האיחוד האירופי. 

למעלה מ-1.4 
מיליארד אירו מכספי 

האיחוד מושקעים 
בשבע מדינות של 
האיחוד, בתחומים 

כגון סביבה, בריאות, 
תחבורה ואנרגיה.

מגרשי 
משחקים 

ירוקים בפריז
חצרות בתי ספר 

מבטון ברחבי פריז 
הופכים לאיים ירוקים 
ומזמינים, המסוגלים 
לאגור מים ולהפחית 
את החום. מימון של 
קרוב ל-5 מיליון אירו 
מצד האיחוד האירופי, 

מסייע לפרוייקט 
OASIS להגן על 

תושבי פריז מפני 
ההשפעות של שינויי 
האקלים, תוך יצירה 
של מרחבים שבהם 
ילדים יכולים לשחק 

וליהנות.

קבלו פרטים על פרויקטים במדינה שלכם המקבלים מימון 
של האיחוד האירופי:

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects
https://www.what-europe-does-for-me.eu/en/portal/1

@EUinmyregion  #EUinmyRegion

כיצד מקבלים עזרה במימון?
עוסקים במחקר, חקלאות, יזמות או אמנות? 

קבלו מידע על הקריטריונים לקבלת מימון:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-apply/eli- 
gibility-who-can-get-funding_en

קבלו מידע על דרכי הגישה למימון אזורי:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/access- 
/ing-funds

חלוצי האיחוד האירופי 
מלוחמי-המחתרת ומנהיגים פוליטיים ועד לשחקן בעל פרסום עולמי, גלו 
מי הם הנשים והגברים שהיוו השראה ליצירת אירופה בה אנו חיים כיום. 

ברשימה זו נכללים:

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/Italy/ultra-fast-broadband-infrastructure-for-sicily
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_462
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_462
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_462
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/France/oasis-in-paris-greening-the-city-and-reversing-climate-change-one-schoolyard-at-a-time
https://www.facebook.com/EUinmyregion/
https://twitter.com/EUinmyRegion?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-apply/eligibility-who-can-get-funding_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-apply/eligibility-who-can-get-funding_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/accessing-funds/ 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/accessing-funds/ 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/accessing-funds/ 
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en
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כיצד מתנהל
האיחוד האירופי?

כל מה שהאיחוד האירופי עושה מבוסס על אמנות הכוללות את הכללים 
המגדירים את פעילותו. כללים אלה התקבלו בהסכמה ומרצונן החופשי של כל 

המדינות החברות בארגון.

האיחוד האירופי נוקט פעולה באותם תחומים שבהם הוסמך על-ידי המדינות 
החברות, והיכן שקיימות סיבות הגיוניות לפעולה משותפת, כגון בנושא שינויי 

האקלים או הסחר העולמי.

האמנות הנחתמות במסגרת האיחוד האירופי קובעות מי יכול לחוקק חוקים 
ובאלו תחומים: האיחוד האירופי, הממשלות הלאומיות או שניהם. מדינות 

האיחוד האירופי אחראיות על קבלת החלטות וחקיקת חוקים בתחומים 
מסוימים של מדיניות לאומית, כגון תעשייה, בריאות וחינוך, והן מקבלות 

תמיכה מהאיחוד. בתחומים שבהם יש סמכות פעולה גם לאיחוד האירופי וגם 
למדינות, האיחוד רשאי לפעול רק אם ביכולתו לעשות זאת בצורה יעילה יותר.

כדי לקבל סיוע בהשגת יעדיהן, הקימו מדינות האיחוד האירופי מספר מוסדות 
שתפקידם לקבל ולהוציא לפועל החלטות ברמת האיחוד.

מי עושה מה?

הפרלמנט האירופי, שמטהו ממוקם 
בשטרסבורג ובבריסל, מייצג את האינטרסים 

של אזרחי האיחוד האירופי. בשיתוף עם 
מועצת האיחוד האירופי, הם מהווים את הגוף 

המחליט העיקרי של האיחוד.

705 החברים של הפרלמנט האירופי נבחרים 
בצורה ישירה אחת ל-5 שנים על-ידי בעלי 

זכות הבחירה של האיחוד. הבחירות האחרונות 
נערכו ב-2019. כל מדינה החברה באיחוד 

בוחרת מספר חברים, ביחס לגודל האוכלוסיה 
שלה. חברי הפרלמנט האירופי לא יושבים 

בקבוצות על פי המוצא הלאומי שלהם, אלא 
בקבוצות פוליטיות הכוללות נציגים ממספר 

מדינות, או כנציגים עצמאיים. רוברטה מצולה 
(Roberta Metsola) היא הנשיאה הנוכחית 

של הפרלמנט האירופי. היא החליפה בתפקיד 
זה את דויד ססולי (David Sassoli), אשר 

עמד בראש הפרלמנט מה-3 ביולי 2019 עד 
למותו ב-11 בינואר 2022.

אין לבלבל בין מועצת 
האיחוד האירופי לבין 
המועצה האירופית, 
המורכבת ממנהיגי 

כל המדינות באיחוד 
האירופי. זו האחרונה, 
קובעת את הכיוון ואת 

סדר העדיפויות הפוליטי 
של האיחוד. שארל מישל 
(Charles Michel) הוא 

הנשיא הנוכחי של המועצה 
האירופית.

מועצת האיחוד האירופי 
המכונה גם “המועצה” 

מורכבת משרי ממשלות 
של כל מדינות האיחוד. 
בשיתוף עם הפרלמנט 

האירופי, הם מהווים את 
הגוף המחליט העיקרי 
של האיחוד האירופי. 

נשיאות המועצה עוברת 
בתורנות בין מדינות 
האיחוד אחת לששה 

חודשים. 

כדי להבטיח את 
רציפות הפעולה, 

המדינות 
המחזיקות 

בנשיאות 
המועצה עובדות בשיתוף 

פעולה הדוק בקבוצות 
של שלוש לקביעת סדר 

יום משותף על פני 
תקופה של 18 חודשים.

ישיבת מליאה של 
הפרלמנט האירופי, בריסל, 
בלגיה, 26 באפריל 2021.

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/what-european-commission-does/law/areas-eu-action_en
https://europa.eu/citizens-initiative/how-start-initiative/faq-eu-competences-and-commission-powers_en
https://www.europarl.europa.eu/portal/en
https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/
https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/
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הנציבות האירופית היא המינהל הציבורי  של האיחוד 
האירופי. היא רשאית להציע נקיטת פעולות וחוקים 

חדשים. אלה מועברים לפרלמנט ולמועצה לשם קבלת 
החלטות. היא גם אחראית על אכיפה נאותה של חוקי 

האיחוד האירופי. הנציבות מונהגת על-ידי הנשיאה 
אורסולה פון דר ליין (Ursula von der Leyen) וצוות 
הנציבים – חבר אחד מכל מדינה של האיחוד האירופי.

כל המדינות באיחוד האירופי חייבות לציית לחוקי האיחוד 
ולעמוד ביעדים שלהם הסכימו. אם אין הן עושות כן, 

הנציבות רשאית לנקוט בצעדים נגדן.

מי מממן את פעילות האיחוד האירופי? 
הכסף שמוציא האיחוד האירופי (תקציב האיחוד האירופי) מגיע ממספר מקורות: 

תשלומי מכס; השתתפות כספית המבוססת על המע”מ הנגבה על-ידי מדינות 
האיחוד; השתתפות ישירה של מדינות האיחוד. מקור הכנסה חדש – היטל על פסולת 

אריזות פלסטיק שלא מוחזרו – הונהג בינואר 2021.

התקציב של האיחוד האירופי מסייע להוציא לפועל את הדברים החשובים עבור תושבי 
האיחוד, החל מהקמה ושיפור תשתית הכבישים, מסילות הרכבת ונמלי התעופה ועד 

פיתוח אזורים כפריים והרחבת האפשרויות ללימודים במדינות אחרות. בנוסף להובלה 
של תהליך המעבר לפלטפורמות דיגיטליות ושל המאבק בשינויי האקלים, הוא גם 

מסייע בצמצום הפערים בתוך מדינות האיחוד וביניהן.

יש לכם/ו רעיונות לגבי אופיו הרצוי של האיחוד 
האירופי? אם כן, הגיע הזמן להשמיע את קולכם/ן. לא 
משנה מי אתם/ן ומהיכן אתם/ן מגיעים/ות – האיחוד 

האירופי מעוניין לשמוע את ההצעות והרעיונות 
שלכם/ן.

הפרלמנט האירופי, המועצה והנציבות האירופית יזמו דיון כלל-אירופי חשוב – 
הוועידה על עתיד אירופה – במטרה לאפשר לכל אישה ואיש ברחבי האיחוד להשמיע 

את דעותיהם/ן ותקוותיהם/ן לגבי התפתחות האיחוד האירופי בשנים הבאות. 
אירועים הקשורים ליוזמה זו מתקיימים בכל המדינות, וכוללים דיונים מקוונים, וכאשר 
כללי המאבק במגיפת הקורונה מאפשרים, גם מפגשים פיזיים. תוכלו להתעדכן  באתר 

האינטרנט הרב-לשוני של הוועידה. תוכלו אפילו לארגן אירועים משלכם/ן ולהעלות 
אותם לאינטרנט. זה הזמן לגלות מעורבות – עתידה של אירופה נמצא בידיים שלכם!

כאזרחי האיחוד האירופי, כבר עומדות לרשותכם/ן מספר דרכים שבהם תוכלו לתרום 
לתהליך קבלת ההחלטות. בתור התחלה, תוכלו להשמיע את קולכם/ן על-ידי הצבעה 

בבחירות האירופיות הנערכות מדי 5 שנים. בררו מי הם חברי הפרלמנט האירופי 
המייצגים/ות את המדינה שלכם.

פתיחתה של הוועידה 
לעתיד אירופה, 

שטרסבורג, צרפת, 9 
במאי 2021.

משמאל לימין: נשיא צרפת 
עמנואל מקרון, הנשיא 

המכהן של מועצת האיחוד 
האירופי אנטוניו קושטה, 
נשיא הפרלמנט האירופי 

דוד ססולי, ונשיאת 
המועצה האירופית 

אורסולה פון דר ליין.

בית הדין לצדק של האיחוד האירופי מבטיח כי חוקי 
האיחוד נאכפים בצורה זהה בכל מדינות האיחוד.

הבנק האירופי המרכזי אחראי על ניהול מטבע האירו. 
מטרתו העיקרית היא לשמור על יציבות המחירים באזור.

איך תוכלו לגלות 
מעורבות?

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en
https://ec.europa.eu/info/law/infringements_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue/own-resources_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_en
https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/elections
http://89N3PDyZzakoH7W6n8ZrjGDDktjh8iWFG6eKRvi3kvpQ
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
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היכן אפשר לקבל מידע נוסף?

קיימים מאות של מרכזי מידע Europe Direct הפזורים בכל רחבי האיחוד 
האירופי. תוכלו לאתר את מרכז המידע הקרוב אליכם בכתובת:

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_en 

:Europe Direct תוכלו ליצור קשר עם

בחיוג חינם למספר 11 10 9 8 7 6 800 00  
(ייתכן שספקים מסוימים יחייבו תשלום עבור שיחות אלה),

בחיוג רגיל למספר 22999696 32+ 

או בדוא”ל לפי הכתובת 
https://europa.eu/european-union/contact_en

מידע על האיחוד האירופי בכל השפות הרשמיות של האיחוד זמין באתר 
Europa בכתובת https://europa.eu. אתם מוזמנים גם לעיין בדו”ח 

הכללי על כל הפעולות של האיחוד האירופי בשנת 2021.

תוכלו להוריד או להזמין בחינם או בתשלום פרסומים של האיחוד האירופי 
https://op.europa.eu/en/publications :בכתובת

לקבלת עזרה וייעוץ לאזרחי האיחוד האירופי ועסקים, אתם מוזמנים לבקר 
:Your Europe באתר

https://europa.eu/youreurope/index.htm 

לקבלת חומר לימודי, משחקים וחידונים, אתם מוזמנים לבקר באתר
 :Learning Corner 

https://europa.eu/learning-corner/home_en

לרשותכם גם פורטל לענייני צעירים Youth Portal בכתובת: 
https://europa.eu/youth/EU_en

הנציבות האירופית במדינה שלכם:
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/ 

contact/representations-member-states_en

הפרלמנט האירופי במדינה שלכם:
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/ 

stay-informed/liaison-offices-in-your-country

רשת מרכזי הצרכנים האירופית:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consum- 
er-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-com-

plaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en

האם לדעתכם/ן יש חוקים של האיחוד האירופי הטעונים שיפור? ובכן, תוכלו 
לסייע בהתאמת חוקי האיחוד לעתיד על-ידי העלאת הצעות שמטרתן לפשט 
חוקים קיימים ולהפוך אותם למודרניים יותר. תוכלו גם לשתף את דעותיכם/ן 

בנוגע לקווי מדיניות חדשים. אל תהססו, השמיעואתקולכם/ן בנושאים 
החשובים לכם/ן. תוכלו לעשות זאת באחת מ-24 השפות הרשמיות של 

האיחוד האירופי.

אם אתם/ן אוהבים/ות לקחת חלק בדיונים ציבוריים, אתם/ן מוזמנים/ות 
להשתתף באחד ממפגשי הדיאלוג האזרחי הרבים שמתקיימים מדי שנה בכל 

רחבי אירופה. זה הסיכוי שלכם/ן להציב שאלות לפוליטיקאים ולומר להם 
כיצד אתם/ן מושפעים/ות ממדיניות האיחוד. במפגשים אלה תוכלו גם לשתף 
אחרים ברעיונות שלכם בנוגע לעתידה של אירופה. קבלו מידע על התאריכים 

והערים שבהן עתידים להתקיים מפגשי הדיאלוג הבאים.

במסגרת יוזמת האזרחים האירופים תוכלו לבקש מהמועצה להעלות הצעות 
חוק חדשות. תחילה, עליכם/ן לגייס תמיכה למטרה שלכם/ן. כאשר יוזמה 

מצליחה לגייס מיליון חתימות, המועצה מחליטה אילו פעולות בכוונתה לנקוט. 
עד כה, הצליחו שש יוזמות אזרחיות לגייס את מספר החתימות הדרוש.

היוזמה האזרחית הראשונה שנחלה הצלחה, יוזמת Right2Water, הובילה 
לניסוח חוקים חדשים שנועדו להגן ולהבטיח את האיכות של מי שתייה, ולהקל 

את הגישה של קבוצות מוחלשות למי שתייה.

אדם בקהל מצטרף לדיון במסגרת מפגש 
דיאלוג אזרחי שנערך באש-סור-אלזטה, 

לוקסמבורג, 20 בינואר 2020.

 https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_en
 https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_en
https://europa.eu/european-union/contact_en
https://op.europa.eu/en/publications
https://europa.eu/youreurope/index.htm
https://europa.eu/learning-corner/home_en 
https://europa.eu/learning-corner/home_en 
https://europa.eu/youth/EU_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_en 
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_en 
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_en 
  https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/liaison-offices-in-your-country  
  https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/liaison-offices-in-your-country  
  https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/liaison-offices-in-your-country  
  https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/liaison-offices-in-your-country  
  https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/liaison-offices-in-your-country  
  https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/liaison-offices-in-your-country  
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en 
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/citizens-dialogues_en
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_en
https://europa.eu/citizens-initiative/select-language?destination=/home
https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html
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