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 הודעה לעיתונות

 השקת פרויקט "התאומּות" השני של האיחוד האירופי 

 עם המשרד להגנת הסביבה

( שני במימון האיחוד האירופי התומך במשרד להגנת הסביבה של twinningמּות" )ֺפרויקט "תאו

שנתיים היא בספטמבר, במשרדיו בתל אביב. מטרת הפרויקט בן ה 9-ישראל יושק ביום רביעי, ה

להביא לשיפור ולמודרניזציה של כלים רגולטוריים וניהוליים בתחום איכות הסביבה עבור 

 התעשייה הישראלית. 

 

חברות  -מדינותפרויקט התאומות יבוצע על ידי מומחים ממשרדים ממשלתיים וסוכנויות משלוש 

מן לה הדוק עם צוות שיתוף פעובשיעבדו  –גרמניה, אוסטריה ובריטניה  – ופיאיחוד האירשל ה

בידי המשרד  תופקדמצד האיחוד האירופי לפרויקט המשרד להגנת הסביבה. האחריות הכוללת 

 י ובטיחות גרעינית.וניהפדרלי הגרמני לסביבה, שימור טבע, ב

ם צרכיהדרישות סביבתיות בדגש מיוחד על  ן שלאחד התוצרים המצופים מן הפרויקט הוא פיתוח

זיהום מים, קרקע ואוויר.  ובקרת פסולתכגון ניהול  מועדפים םיות בתחומיחברת קטנות ובינונ של

Management and -Eco-חברות ישראליות בשל דבר זה יכשיר בנוסף את הקרקע להשתתפות 

Audit Scheme (EMAS)לשווקי האיחוד האירופי.  לשפר את הגישה שלהן ה, העשוי 

 

לדרכים שבהן פרויקט, המבוסס על החקיקה והניסיון של האיחוד האירופי, יציע גם רעיונות ה

לחזק את המדיניות הכוללת של ישראל לסביבה בת קיימה בתחומים כמו נצילות  ניתן יהיה

 . פסולתאנרגיה, שימוש בחומרי גלם, מקורות מים וניהול 

 

בצד ה תעמיתלהגנת הסביבה עצמו לצד במשרד  תתאומות תושב צתבוד יועעתהפרויקט,  במהלך

לימודיים לאיחוד האירופי.  סיוריםתושלם על ידי מומחים נוספים ובאמצעות  הישראלי. עבודתן

 אירו.  2,080,000 עומד עלתקציב הפרויקט 

 

את שגריר האיחוד האירופי למדינת  , בין השאר,יכללו בספטמבר 9-הדוברים בטקס ההשקה ב

 , ישראל דנציגר.אנדרסן, ואת מנכ"ל המשרד-ישראל, לארס פאבורג

 

ות השכנות האירופית של האיחוד יהם חלק ממדינ " במימון האיחוד האירופיתאומות"פרויקטי 

 חציבוריים במדינות שכנות כמו ישראל לנס למנגנונים אדמיניסטרטיבייםהאירופי. הם מאפשרים 

ניצול מומחיות תוך  ,חוקים ותקנות או לארגן מחדש מבנים מוסדיים לאור מודלים אירופיים

החברות של האיחוד האירופי. בישראל כבר הושלמו שמונה פרויקטי -המגיעה מן המדינות

בתחומים הנעים משוויון הזדמנויות תעסוקתי ועד סטטיסטיקה, ומתקשורת ועד  ,"תאומות"

 תחבורה. 
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פיים המעורבים בפרויקט הם: המשרד הפדרלי הגרמני לסביבה, שימור טבע, בינוי הגופים האירו

; הסוכנות Effizienz-Agentur NRW ;Hessen Trade and Invest GmbHובטיחות גרעינית; 

להגנת סוכנות ה; Northern Ireland Co-operation Overseasלהגנת הסביבה של אוסטריה; 

 התקנים הבריטי. הסביבה של צפון אירלנד; ומכון
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