KOMISE
PŘEDSEDKYNĚ VON
DER LEYENOVÉ
VE 101 BODECH

Od začátku svého mandátu pracuje Komise předsedkyně von der Leyenové na
splnění svého slibu, že Evropská unie bude ekologičtější, digitálnější a
spravedlivější, přičemž se vyrovnává s historickými událostmi, které ovlivnily
životy mnoha Evropanů – pandemií koronaviru a válkou Ruska proti Ukrajině.
V této hře se můžete ohlédnout za tím, čím se Komise zabývala v uplynulých
třech letech, a vyzkoušet si své znalosti hlavních iniciativ, které Komise
předložila s cílem splnit své sliby z počátku mandátu a vypořádat se s
nebývalými výzvami, kterým čelila.

Pravidla hry
Každá událost je doplněna třemi otázkami, které souvisejí s daným tématem.
Když hráč skončí na políčku, spoluhráč přečte (spoluhráči přečtou) z této
brožury jednu z příslušných otázek. Pokud hráč odpoví správně, může hodit
kostkou ještě jednou a zkusit zodpovědět další otázku. Pokud hráč odpoví
nesprávně, musí hru přenechat dalšímu hráči. Každý hráč může hodit kostkou
nanejvýš třikrát za sebou. Pokud je třetí po sobě jdoucí odpověď v rámci kola
správná, musí hru přenechat dalšímu hráči, ale získává žolíka, který mu umožní
v příštích kolech další hod kostkou i v případě, že odpoví nesprávně. Vítězem
se stává ten, kdo první dorazí do cíle.

Upozornění: informace v této brožuře jsou aktuální k datu 16. srpna 2022.

1. 12. 2019

Komise předsedkyně von der
Leyenová
se ujímá funkce
Otázka č. 1
Kolik žen již vedlo Evropskou komisi jako její předsedkyně?


Jen jedna! V prosinci 2019 nahradila Ursula von der Leyenová jako
předsedkyně Evropské komise Jeana-Clauda Junckera, a stala se tak
první ženou v této funkci.

Otázka č. 2
Kdy zvolil Evropský parlament Ursulu von der Leyenovou předsedkyní
Evropské komise?
A. v květnu 2019
B. v červenci 2019
C. v září 2019

Otázka č. 3
Můžete uvést některou ze šesti politických priorit Komise předsedkyně von der
Leyenové?







Zelená dohoda pro Evropu;
Evropa připravená na digitální věk;
hospodářství ve prospěch lidí;
silnější Evropa ve světě;
podpora evropského způsobu života;
nový impuls pro evropskou demokracii.
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Zahájení
Zelené dohody pro Evropu
Otázka č. 1
Jakého hlavního cíle chce Evropská komise dosáhnout prostřednictvím Zelené
dohody pro Evropu?
A. učinit z Evropy do roku 2050 první klimaticky neutrální
kontinent
B. učinit z Evropy do roku 2050 nejekologičtější kontinent
C. učinit z Evropy do roku 2050 prvního výrobce ekologických výrobků

Otázka č. 2
Jaký podíl investic z programu NextGenerationEU a sedmiletého rozpočtu EU
bude financovat Zelenou dohodu pro Evropu?
A. jedna třetina
B. dvě třetiny
C. tři třetiny

Otázka č. 3
O kolik chce Evropská komise do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů
(ve srovnání s úrovněmi z roku 1990)?
A. nejméně o 15 %
B. nejméně o 35 %
C. nejméně o 55 %
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14. 1. 2020

Představení
investičního plánu Zelené dohody pro
Evropu a mechanismu pro
spravedlivou transformaci
Otázka č. 1
Co přinese investiční plán Zelené dohody pro Evropu?
 Poskytne finanční prostředky EU na veřejné a soukromé
investice potřebné k tomu, aby se Evropa do roku 2050 stala
prvním klimaticky neutrálním blokem ve světě.

Otázka č. 2
Hlavním nástrojem v tomto směru je mechanismus pro spravedlivou
transformaci, jehož účelem je zajistit, aby přechod ke klimaticky neutrálnímu
hospodářství probíhal spravedlivě a nikdo nebyl opomenut. Kolik finančních
prostředků zmobilizuje mechanismus pro spravedlivou transformaci?
A. nejméně 20 miliard eur
B. nejméně 60 miliard eur
C. nejméně 100 miliard eur

Otázka č. 3
Které regiony budou mít z mechanismu pro spravedlivou transformaci největší
prospěch?

 Podpora bude k dispozici všem členským státům a zaměří se
na regiony s největší uhlíkovou náročností nebo na regiony,
kde pracuje nejvíce lidí v oblasti fosilních paliv.
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Spojené království opouští EU
Otázka č. 1
Kdy byla dohoda o vystoupení Spojeného království schválena a kdy vstoupila
v platnost?


Dohoda o vystoupení Spojeného království byla schválena dne
1. října 2019 a vstoupila v platnost dne 1. února 2020.

Otázka č. 2
Kdo vedl na straně EU jednání o vystoupení Spojeného království z EU?


Michel Barnier.

Otázka č. 3
Jak se jmenuje řešení, které bylo nalezeno pro Irsko a Severní Irsko během
jednání mezi EU a Spojeným královstvím?
A. Dohoda o vystoupení
B. Dohoda o obchodu a spolupráci
C. Protokol o Irsku a Severním Irsku

04
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Prezentace nové
metodiky pro jednání o přistoupení k
EU
Otázka č. 1
Jaké jsou čtyři hlavní zásady nové metodiky rozšíření?


Důvěryhodnost, předvídatelnost, dynamika a silnější politické
vedení.

Otázka č. 2
Které evropské město dalo název přístupovým kritériím, která musí země
splnit, aby získala status přistupujícího státu?
A. Kodaň
B. Brusel
C. Lublaň

Otázka č. 3
Které partnery EU máme na mysli, když mluvíme o západním Balkánu?


Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Severní
Makedonie a Srbsko.
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Zveřejnění agendy formování
digitální budoucnosti Evropy
Otázka č. 1
Můžete uvést některý ze tří hlavních pilířů evropské digitální transformace?


Možné odpovědi jsou: 1) technologie, která slouží lidem; 2)
spravedlivá a konkurenceschopná digitální ekonomika; 3)
otevřená, demokratická a udržitelná společnost.

Otázka č. 2
EU chce být světovým lídrem v oblasti digitální transformace. Napadá vás
nějaký způsob, jak toho dosáhnout?


Možné odpovědi jsou: 1) tím, že se stane celosvětovým
příkladem pro digitální ekonomiku; 2) podporou rozvojových
ekonomik na cestě k digitalizaci; 3) vypracováním digitálních
standardů a jejich prosazováním na mezinárodní úrovni.

Otázka č. 3
Napadá vás nějaký způsob, jak digitální strategie pomůže EU, aby se stala
klimaticky neutrální prostřednictvím Zelené dohody pro Evropu?


Možné odpovědi jsou: 1) zahájit novou průmyslovou strategii EU;
2) zvýšit schopnost EU předvídat a zvládat ekologické katastrofy;
3) podpořit oběhové hospodářství; 4) zahájit iniciativu pro
elektroniku v oběhovém hospodářství; 5) do roku 2030 zajistit,
aby se datová centra a infrastruktury IKT staly klimaticky
neutrální; 6) využít výhod umělé inteligence, sítí 5G, cloudu, edge
computingu a internetu věcí; 7) podporovat automatizovanou a
propojenou dopravu; 8) zvýšit udržitelnost veřejných zakázek; 9)
zavést společný standard pro nabíjení elektronických zařízení.
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Přijetí
evropského právního rámce pro klima
Otázka č. 1
Jak dlouho trvalo, než návrh evropského právního rámce pro klima vstoupil v
platnost?
A. 1 rok a 3 měsíce (březen 2020 – červenec 2021)
B. 2 roky a 2 měsíce (leden 2020 – březen 2022)
C. 2 roky a 6 měsíců (prosinec 2019 — květen 2022)

Otázka č. 2
Uveďte některý z pěti cílů evropského právního rámce pro klima.


Možné odpovědi jsou: 1) stanovit dlouhodobý směr pro
dosažení cíle klimatické neutrality do roku 2050
prostřednictvím všech politik, a to sociálně spravedlivým a
nákladově efektivním způsobem; 2) stanovit ambicióznější cíl
EU do roku 2030, aby se Evropa vydala odpovědnou cestou k
dosažení klimatické neutrality do roku 2050; 3) vytvořit
systém pro sledování pokroku a v případě potřeby přijmout
další opatření; 4) zajistit předvídatelnost pro investory a další
hospodářské subjekty; 5) zajistit, aby byl přechod ke
klimatické neutralitě nevratný.

Otázka č. 3
Jaký je cíl EU pro rok 2030, pokud jde o snížení čistých emisí skleníkových
plynů (ve srovnání s úrovní v roce 1990)?
A. nejméně 30 %
B. nejméně 55 %
C. nejméně 72 %
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Přijetí nové
strategie pro rovnost žen a mužů na
období 2020–2025
Otázka č. 1
Kdy byla poprvé zavedena zásada rovnosti mužů a žen, pokud jde o stejné
odměňování?
A. v Římské smlouvě (1957)
B. v Maastrichtské smlouvě (1992)
C. v Lisabonské smlouvě (2007)

Otázka č. 2
Můžete uvést některý z hlavních cílů strategie pro rovnost žen a mužů na
období 2020–2025?


Možné odpovědi jsou: 1) ukončení genderově podmíněného
násilí; 2) zpochybňování genderových stereotypů; 3)
odstranění genderových rozdílů na trhu práce; 4) dosažení
rovnocenného zastoupení v různých odvětvích hospodářství; 5)
řešení rozdílů v odměňování a v důchodech mezi ženami a
muži; 6) odstranění rozdílu mezi ženami a muži v oblasti péče
a 7) dosažení genderové vyváženosti v rozhodování a politice.

Otázka č. 3
Jaký je podíl žen mezi členy vnitrostátních parlamentů v EU?
A. 10 %
B. 33 %
C. 49 %
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Přijetí komplexní strategie EU pro
Afriku
Otázka č. 1
Navrhovaná strategie EU pro Afriku předkládá pět klíčových partnerství mezi
oběma kontinenty. Napadá vás některé?


Možné odpovědi jsou: 1) udržitelný růst a zaměstnanost; 2)
ekologická transformace a přístup k energii; 3) digitální
transformace; 4) mír, bezpečnost a správa věcí veřejných; 5)
migrace a mobilita.

Otázka č. 2
Kolik investic má zmobilizovat investiční balíček Global Gateway AfrikaEvropa?
A. 100 miliard eur
B. 150 miliard eur
C. 200 miliard eur

Otázka č. 3
Kdy bylo partnerství Afrika-EU poprvé oficiálně založeno?
A. v roce 2000
B. v roce 2005
C. v roce 2010
*Partnerství Afrika-EU bylo formálně založeno v roce 2000 na prvním
summitu Organizace africké jednoty (předchůdkyně Africké unie) a EU v
Káhiře.
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Přijetí
nové průmyslové strategie
Otázka č. 1
Jaký podíl má průmysl na vývozu zboží z EU?
A. 20 %
B. 40 %
C. 80 %

Otázka č. 2
Jaké procento evropských firem lze považovat za malé a střední podniky?
A. 10 %
B. 50 %
C. 99 %

Otázka č. 3
Jaký podíl na celkové přidané hodnotě EU vytváří evropský průmysl?
A. 20 %
B. 40 %
C. 80 %
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březen 2020

Opatření proti koronaviru
Otázka č. 1
První evropský případ COVID-19 byl nahlášen 24. ledna 2020. Ve které zemi
EU?
A. Španělsko
B. Itálie
C. Francie

Otázka č. 2
Kdy uzavřela EU první dohodu o společném zadávacím řízení na lékařská
protiopatření pro COVID-19?
A. v únoru 2020
B. v březnu 2020
C. v dubnu 2020

Otázka č. 3
Kdy bylo v EU zahájeno očkování proti COVID-19?
A. v prosinci 2020
B. v lednu 2021
C. v únoru 2021
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Dárcovská akce v rámci globální
reakce na koronavirus
Otázka č. 1
V rámci jednotného boje proti pandemii COVID-19 spojila Evropská komise síly
s globálními partnery, aby zajistila, že všechny nové vakcíny, diagnostika a
léčba budou celosvětově dostupné za přijatelnou cenu. Globální dárcovské úsilí
– reakce na koronavirus – bylo zahájeno 4. května 2020. Kolik finančních
prostředků se toho dne podařilo získat?
A. 4,4 miliardy eur
B. 7,4 miliardy eur
C. 10,4 miliardy eur

Otázka č. 2
Jaké byly hlavní oblasti, kde se využily finanční prostředky získané v rámci
globální reakce na koronavirus?
A. testování, léčba a prevence
B. jednat, léčit a učit se
C. výzkum, investice a nasazení

Otázka č. 3
Od začátku pandemie COVID-19 se zvýšila reakce týmu Evropa – tj. EU, jejích
členských států a evropských finančních institucí – na 53,7 miliardy eur. Kolik
zemí tuto podporu využilo?
A. 90
B. 110
C. 140
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Přijetí akčního plánu pro předcházení
praní peněz a financování terorismu
Otázka č. 1
Praní peněz je obtížně odhalitelný trestný čin. Jeho důsledky mohou mít závažný
dopad na hospodářství EU a její finanční systém. EU proto potřebuje v boji proti
praní peněz a financování terorismu mnohostranný přístup. Je třeba jednat na
několika úrovních. Napadá vás některá?


Možné odpovědi jsou: 1) účinné provádění stávajících pravidel EU;
2) harmonizovanější soubor pravidel; 3) dohled na úrovni EU; 4)
mechanismus podpory a spolupráce pro finanční zpravodajské
jednotky; 5) prosazování trestněprávních předpisů a výměna
informací na úrovni EU; 6) silnější postavení EU ve světě.

Otázka č. 2
EU určila seznam vysoce rizikových třetích zemí, které mají strategické nedostatky
ve svém režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Napadá vás
některý z cílů tohoto seznamu?


Možné odpovědi jsou: 1) chránit integritu finančního systému a
vnitřního trhu Unie; 2) posílit vnitřní bezpečnost; 3) podporovat
udržitelný rozvoj.

Otázka č. 3
Kolik třetích zemí je na seznamu těch, které představují významnou hrozbu pro
finanční systém Evropské unie? (ke dni 13. března 2022)
A. 20
B. 25
C. 30
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Přijetí Strategie EU v oblasti
biologické rozmanitosti do roku 2030
a strategie „Od zemědělce ke
spotřebiteli“
Otázka č. 1
Strategie biologické rozmanitosti do roku 2030 se zaměřuje na rozšíření
stávajících oblastí Natura 2000. Jak velká část pevniny a jak velká část
námořního území EU je součástí sítě Natura 2000?
A. 10 % pevniny a více než 8 % námořního území
B. 18 % pevniny a více než 8 % námořního území
C. 40 % pevniny a více než 8 % námořního území

Otázka č. 2
Strategií „Od zemědělce ke spotřebiteli“ chce Komise podpořit rozvoj
ekologického zemědělství v EU. Jaké procento celkové zemědělské půdy by
bylo do roku 2030 věnováno ekologickému zemědělství?
A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %

Otázka č. 3
O kolik procent by se mělo do roku 2030 snížit používání hnojiv?
A. nejméně o 5 %
B. nejméně o 10 %
C. nejméně o 20 %
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Představení nástroje
NextGenerationEU
Otázka č. 1
Jaká je celková výše nástroje NextGenerationEU (v běžných cenách)?
A. 750 miliard eur
B. 806,9 miliardy eur
C. 853 miliard eur

Otázka č. 2
Jaký je podíl prostředků nástroje NextGenerationEU určených na boj proti
změně klimatu?
A. 27 %
B. 37 %
C. 47 %

Otázka č. 3
Jaký je podíl prostředků nástroje NextGenerationEU určených na digitální
transformaci?
A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %
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Představení
Strategie EU pro očkovací látky
Otázka č. 1
Běžný proces pro vývoj a povolení vakcíny trvá deset let. Vzhledem k
naléhavosti pandemie COVID-19 byl tento proces zkrácen na …?
A. 3–5 let
B. 1–2 roky
C. 12–18 měsíců

Otázka č. 2
Co je COVAX?
A. farmaceutická společnost vyvíjející očkovací látky proti onemocnění
COVID-19
B. nástroj, který usiluje o spravedlivý a rovný přístup k
očkovacím látkám proti onemocnění COVID-19 po celém světě
C. skupina národních odborníků provádějící přezkum výrobního postupu
vakcín

Otázka č. 3
Jak se jmenuje evropská agentura, která hodnotila bezpečnost očkovacích
látek proti onemocnění COVID-19?
A. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
B. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
C. Aliance pro vakcíny (GAVI)
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Zahájení strategie EU
v oblasti práv obětí na období 2020–
2025
Otázka č. 1
Důležitým aspektem pro proces zotavení obětí, kterým se zabývá strategie EU
v oblasti práv obětí, jsou služby restorativní justice. Co to znamená?


Služby restorativní justice zahrnují celou řadu služeb, např.
mediaci mezi obětí a pachatelem, konzultace s nejbližší
rodinou a projednání za účasti činem dotčeného sociálního
společenství (sentencing circles). Poskytují obětem bezpečné
prostředí s cílem zajistit, aby byl jejich hlas slyšet.

Otázka č. 2
S čím souvisí číslo 116 006?
A. počet kybernetických trestných činů spáchaných v EU v druhé polovině
roku 2021
B. jedná se o počet účastníků zvláštní odborné přípravy pro policii v
otázkách rovného zacházení
C. jedná se o telefonní číslo specializované linky pomoci obětem
trestných činů v celé Evropě

Otázka č. 3
Uveďte některou z pěti klíčových oblastí strategie EU v oblasti práv obětí.


Možné odpovědi jsou: 1) ohlašování trestných činů a
komunikace s oběťmi; 2) podpora a ochrana nejzranitelnějších
obětí; 3) přístup k odškodnění; 4) spolupráce a koordinace mezi
soudními a donucovacími orgány, zdravotnickými zařízeními,
sociálními pracovníky a dalšími subjekty; 5) práva obětí na
celém světě.
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Představení balíčku k problematice
nezaměstnanosti mladých lidí a
Evropské agendy dovedností
Otázka č. 1
Co je odborné vzdělávání a příprava?


Odborné vzdělávání a příprava jsou klíčovým prvkem
celoživotního učení, které lidem poskytuje znalosti, dovednosti
a kompetence, které jsou na trhu práce potřebné pro konkrétní
povolání. Týkají se přibližně poloviny studentů vyššího
sekundárního vzdělávání v EU a umožňují dvěma třetinám
pracovníků v EU prohloubit si dovednosti nebo změnit
kvalifikaci. Pomáhají mladým lidem připravit se na první
zaměstnání a poskytují dospělým možnost osvojit si nové
dovednosti a rozvíjet kariéru.

Otázka č. 2
Kolik mladých lidí získalo díky zárukám pro mladé lidi přístup na trh práce?
A. více než 24 milionů mladých lidí
B. více než 20 milionů mladých lidí
C. více než 16 milionů mladých lidí

Otázka č. 3
Jaký podíl všech dospělých by se měl podle akčního plánu pro evropský pilíř
sociálních práv z března 2021 účastnit každý rok odborné přípravy do roku
2030?
A. nejméně 60 %
B. nejméně 45 %
C. nejméně 55 %
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Představení vodíkové strategie a
Strategie EU pro integraci
energetického systému
Otázka č. 1
Jaký je podíl vodíku na současné spotřebě energie v Evropě?
A. 10 %
B. 5 %
C. méně než 2 %

Otázka č. 2
Jedním z hlavních cílů Evropské aliance pro čistý vodík je usnadnit investice
do čistého vodíku. Za tímto účelem aliance připravila seznam životaschopných
investičních projektů. Kolik projektů sem patří?
A. 60
B. 750
C. 900

Otázka č. 3
Kolik obnovitelného vodíku by se v EU vyrobilo do roku 2030?
A. 5 milionů tun
B. 10 milionů tun
C. 2 milionů tun

19
21. 7. 2020

Vedoucí představitelé EU se dohodli
na plánu na podporu oživení a VFR na
období 2021–2027
Otázka č. 1
Jaká je celková výše dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027 (v
běžných cenách)?
A. 1,211 bilionu eur
B. 0,5 bilionu eur
C. 3 biliony eur

Otázka č. 2
Co není myšleno pojmem NextGenerationEU?
A. program EU pro novou generaci digitálních produktů
B. dočasný nástroj pro oživení k řešení sociálních a hospodářských
důsledků pandemie koronaviru
C. nástroj pro oživení a odolnost poskytující členským státům půjčky a
granty

Otázka č. 3
Co se v souvislosti s dlouhodobým rozpočtem EU a plánem na podporu oživení
rozumí mechanismem podmíněnosti?
A. podmínky, za kterých mohou žádat země mimo EU o půjčky
B. podmínky ochrany rozpočtu EU v případě porušování zásad
právního státu v některém členském státě
C. podmínky pro malé a střední podniky, aby mohly investovat peníze do
výroby udržitelných výrobků

20
27. 8. 2020

Podpis první smlouvy
s farmaceutickou společností na
nákup očkovacích látek proti
onemocnění COVID-19
Otázka č. 1
Kolik dávek očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 zajistila Evropská
komise do poloviny roku 2022?
A. až 4,2 miliardy dávek
B. až 3 miliardy dávek
C. až 1,5 miliardy dávek

Otázka č. 2
S kolika společnostmi uzavřela Evropská komise smlouvy na zajištění
očkovacích látek proti onemocnění COVID-19?
A. s 5 společnostmi
B. s 8 společnostmi
C. s 11 společnostmi

Otázka č. 3
Kolik očkovacích látek bylo dosud v EU schváleno? Můžete říci, od kterých
společností?



V EU bylo schváleno šest očkovacích látek. Vyrábí je: BioNTech
a Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV,
Novavax a Valneva.
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18. 9. 2020

Představení vůbec prvního
akčního plán EU proti rasismu
Otázka č. 1
Kdy byl jmenován vůbec první koordinátor EU pro boj proti rasismu?
A. v roce 2020
B. v roce 2021
C. v roce 2022

Otázka č. 2
Napadá vás některý cíl, kterého chce EU dosáhnout svým akčním plánem proti
rasismu?


Možné odpovědi jsou: 1) zlepšit provádění právních předpisů
EU zajišťujících ochranu před diskriminací; 2) vyškolit
donucovací orgány (např. vnitrostátní policii), aby předcházely
rasovému nebo etnickému profilování a zajistily spravedlivou
policejní práci a ochranu; 3) posílit provádění národních
akčních plánů členských států pro předcházení rasismu a boj
proti němu; 4) bojovat proti nenávistným verbálním projevům
online; 5) zlepšit rozmanitost zaměstnanců EU, zabránit
případné diskriminaci při náboru; 6) posílit partnerství se
subjekty občanské společnosti.

Otázka č. 3
Jaké je motto EU, které vyjadřuje pozitivní vliv různých kultur, tradic a jazyků
a odráží myšlenky akčního plánu EU proti rasismu?



„Jednotná v rozmanitosti“
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23. 9. 2020

Představení nového paktu o migraci a
azylu
Otázka č. 1
Kolik lidí se přistěhovalo do EU v roce 2020?
A. 3,1 milionu osob
B. 1,92 milionu osob
C. 530 000 osob

Otázka č. 2
Z kolika zemí přišli do EU žadatelé o azyl v roce 2021?
A. z přibližně 140 zemí
B. z přibližně 80 zemí
C. z přibližně 60 zemí

Otázka č. 3
Ve kterých třech zemích EU byl v roce 2021 zaznamenán nejvyšší osob poprvé
žádajících o azyl v přepočtu na obyvatele?
A. Španělsko, Itálie a Řecko
B. Kypr, Rakousko a Slovinsko
C. Polsko, Maďarsko a Česká republika
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24. 9. 2020

Přijetí
balíčku pro oblast digitálních financí
Otázka č. 1
Jednou z velkých ambicí EU je digitální transformace s cílem učinit Evropu
globálním digitálním hráčem. Za tímto účelem byla vytvořena strategie v
oblasti digitálních financí. Uveďte některou oblast, již chce EU touto strategií
zlepšit.


Možné odpovědi jsou: 1) přeshraniční finanční služby, finanční
produkty pro spotřebitele; 2) inovace založené na datech; 3)
správa dat, např. ochrana dat a dohled nad nimi; 4)
financování malých a středních podniků; 5) konkurence mezi
poskytovateli finančních služeb.

Otázka č. 2
Co jsou to kryptoaktiva?


Kryptoaktiva jsou digitálním zachycením hodnot nebo práv,
která mohou být převáděna a ukládána elektronicky pomocí
specifické technologie blockchain. Mohou být použita ve formě
digitálních mincí nebo tokenů pro přístup k finančním službám
nebo jako platební prostředek.

Otázka č. 3
V rámci balíčku pro oblast digitálních financí Komise navrhla právní předpis o
digitální provozní odolnosti (DORA). Čeho se DORA týká?
A. Týká se podpory odpovědných inovací a hospodářské soutěže mezi
poskytovateli finančních služeb.
B. Týká se usnadnění plateb spotřebitelů v obchodech a dosažení
bezpečného a pohodlného provádění transakcí v rámci elektronického
obchodu.
C. Týká se zajištění toho, aby všichni účastníci finančního
systému měli k dispozici nezbytná ochranná opatření ke
zmírnění kybernetických útoků a dalších rizik.
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6. 10. 2020

Přijetí hospodářského a investičního
plánu pro západní Balkán
Otázka č. 1
Kolik finančních prostředků má investiční plán pro západní Balkán mobilizovat?
A. až 29 miliard eur
B. až 16 miliard eur
C. až 13 miliard eur

Otázka č. 2
Můžete uvést některou oblast, ve které budou projekty financovány díky
investičnímu plánu pro západní Balkán?


Možné odpovědi jsou: 1) udržitelná doprava; 2) čistá energie;
3) životní prostředí a klima; 4) digitální budoucnost; 5)
soukromý sektor; 6) lidský kapitál.

Otázka č. 3
EU podporuje provádění reforem na západním Balkáně finančními a
technickými prostředky. Jak se nazývá jeden z klíčových programů,
prostřednictvím kterého dnes EU tuto pomoc poskytuje?
A. Nástroj předvstupní pomoci (NPP)
B. předvstupní pomoc EU pro rozvoj venkova (IPARD)
C. pomoc Společenství pro obnovu, rozvoj a stabilizaci (CARDS)

25
7. 10. 2020

Přijetí desetiletého plánu na podporu
Romů v EU
Otázka č. 1
Kolik Romů žije v EU?
A. okolo 3,5 milionu
B. okolo 8 milionů
C. okolo 6 milionů

Otázka č. 2
Kolik Romů se v posledních pěti letech setkalo s diskriminací?
A. 31 %
B. 41 %
C. 51 %

Otázka č. 3
Desetiletý plán na podporu Romů v EU má sedm hlavních oblastí činnosti.
Můžete některou uvést?


Jsou to: rovnost, začlenění, účast, vzdělávání, zaměstnanost,
zdravotní péče a bydlení.

26
14. 10. 2020

Přijetí
nové Strategie pro chemické látky
Otázka č. 1
Chemické látky jsou nezbytnou součástí našeho každodenního života, některé
z nich však mohou vážně poškodit naše zdraví nebo životní prostředí. Proto
Evropská komise přijala novou Strategii pro chemické látky. Existují konkrétní
skupiny chemických látek, na které se vztahují samostatné právní předpisy.
Můžete některou uvést?


Možné odpovědi jsou: 1) biocidy; 2) pesticidy; 3) léčiva; 4)
kosmetika; 5) endokrinní disruptory atd.

Otázka č. 2
Jaké jsou cíle strategie pro chemické látky?


Možné odpovědi jsou: 1) chránit zdraví lidí a životní prostředí;
2) vytvořit bezpečné a udržitelné chemické látky; 3) vytvořit
životní prostředí bez toxických látek.

Otázka č. 3
Můžete uvést příklad výrobku z běžného života, ve kterém lze nalézt chemické
látky?


Možné odpovědi jsou: 1) hračky a další výrobky pro děti; 2)
potraviny; 3) kosmetika; 4) nábytek; 5) textil.
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27. 10. 2020

První vyplacení prostředků
po spuštění nástroje SURE v dubnu
Otázka č. 1
Co znamená zkratka SURE?
A. strategie pro nezaměstnanost, oživení a hospodářství
B. podpora na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné
situaci
C. systém registrovaného zaměstnávání Unie

Otázka č. 2
Která krize vedla k zavedení nástroje SURE? Na které hlavní oblasti se tento
nástroj zaměřuje?
1. pandemie koronaviru
2. ochrana pracovních míst, udržení pracujících v zaměstnání,
pokrytí nákladů na krátkodobé pracovní programy

Otázka č. 3
Kterým třem zemím byly vyplaceny první prostředky z nástroje SURE?
A. Španělsko, Itálie a Polsko
B. Francie, Portugalsko a Slovinsko
C. Řecko, Slovensko a Německo
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11. 11. 2020

Zahájení
Nové agendy pro spotřebitele
Otázka č. 1
Jak nový program pro spotřebitele umožní spotřebitelům aktivně se podílet na
ekologické transformaci? Napadá vás nějaký příklad?


Možné odpovědi jsou: 1) zajistit, aby byly udržitelné výrobky
dostupné spotřebitelům na trhu EU a aby měli spotřebitelé lepší
informace, které jim umožní učinit informované rozhodnutí; 2)
poskytnout spotřebitelům lepší informace o udržitelnosti
výrobků; 3) ochránit spotřebitele před některými praktikami, jako
je „lakování nazeleno“ nebo předčasné zastarávání; 4)
podporovat opravy a udržitelnější výrobky v oběhovém
hospodářství; 5) motivovat podniky k podpoře udržitelné
spotřeby.

Otázka č. 2
Spotřebitelské výdaje představují celkovou částku, kterou jednotlivci vynaložili na
finální zboží a služby. Kolik procent HDP EU tvoří spotřebitelské výdaje?
A. 45 %
B. 33 %
C. 54 %

Otázka č. 3
EU dává spotřebitelům možnost aktivně se podílet na ekologické transformaci,
například volbou udržitelnějších výrobků. Jedním z opatření EU je ochrana
spotřebitelů před praktikami „lakování nazeleno“. Co znamená pojem „lakování
nazeleno“?
A. chemické látky používané společnostmi při výrobě textilu
B. praxe, při níž společnosti vytvářejí falešný dojem o dopadu nebo
přínosech svých výrobků v oblasti životního prostředí
C. praxe společností spočívající v rozdávání pozorností na bázi plastu

29
11. 11. 2020

Uskutečnění prvních kroků k
vytvoření evropské zdravotní unie
Otázka č. 1
V rámci vytvoření evropské zdravotní unie plánuje EU posílit připravenost na
krize a reakci dvou klíčových agentur EU v této oblasti. Kterých?
A. Evropská obranná agentura a Evropská agentura pro chemické látky
B. Evropská agentura pro léčivé přípravky a Evropské středisko
pro prevenci a kontrolu nemocí
C. Evropský úřad pro bezpečnost potravin a Agentura EU pro
kybernetickou bezpečnost

Otázka č. 2
Klíčovou součástí evropské zdravotní unie je Evropský plán boje proti rakovině.
Můžete vysvětlit, co obnáší?


Cílem Evropského plánu boje proti rakovině je předcházet
rakovině a zajistit vysokou kvalitu života stávajícím a
bývalým onkologickým pacientům, jejich rodinám a
pečovatelům.

Otázka č. 3
Ve které zemi EU sídlí Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
(ECDC)?
A. Belgie
B. Švédsko
C. Polsko
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12. 11. 2020

Představení vůbec první strategie EU
pro rovnost LGBTIQ osob
Otázka č. 1
Evropská komise zintenzivnila činnost s cílem podpořit Unii rovnosti pro
všechny přijetím vůbec první strategie EU pro rovnost LGBTIQ osob. Ve čtyřech
pilířích stanovila řadu klíčových cílů, kterých má být dosaženo do roku 2025.
Čeho se podle vás tyto pilíře týkají? Napadá vás nějaká oblast, kde je potřeba
učinit další opatření?


Možné odpovědi jsou: 1) boj proti diskriminaci LGBTIQ osob; 2)
zajištění jejich bezpečnosti; 3) budování inkluzivní společnosti;
4) vedoucí role při prosazování rovnosti LGBTIQ osob po celém
světě.

Otázka č. 2
Jak byste popsali „duhovou rodinu“?


Duhová rodina je rodina s jedním nebo více LGBTIQ členy nebo
rodina s LGBTIQ rodiči.
Překročí-li duhové rodiny vnitřní hranice EU, může se stát, že
kvůli rozdílům v právních předpisech jednotlivých členských
států nebudou uznány jejich rodinné vztahy. Komise předloží
legislativní iniciativu týkající se vzájemného uznávání
rodičovství a prozkoumá možná opatření na podporu
vzájemného uznávání partnerství osob stejného pohlaví mezi
členskými státy.

Otázka č. 3
Jaké procento LGBTIQ osob se v roce 2019 cítilo diskriminováno?
A. 37 %
B. 43 %
C. 52 %

31
25. 11. 2020

Představení akčního plánu pro
rovnost žen a mužů
Otázka č. 1
EU předložila ambiciózní plány na podporu rovnosti žen a mužů a posílení
postavení žen prostřednictvím své vnější činnosti. Ženy a dívky mají klíčový
význam pro rozvoj a změny. Zároveň se jich neúměrně dotýká řada moderních
problémů. Jaké procento obyvatelstva vysídleného v důsledku změny klimatu
tvoří ženy?
A. 60 %
B. 70 %
C. 80 %

Otázka č. 2
Čeho se týká Pekingské prohlášení?


Pekingské prohlášení a Akční platforma, přijaté jednomyslně
189 zeměmi v roce 1995, jsou považovány za nejkomplexnější
globální politický rámec pro práva žen.

Otázka č. 3
Jaké procento veškeré nové vnější činnosti v rámci akčního plánu EU pro
rovnost žen a mužů na období 2021–2025 bude přispívat k rovnosti žen a
mužů a k podpoře posílení postavení žen v roce 2025?
A. 62 %
B. 76 %
C. 85 %
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2. 12. 2020

Návrh nové transatlantické agendy
pro globální spolupráci
Otázka č. 1
Nová transatlantická agenda pro globální spolupráci se zaměřuje na čtyři
oblasti. Můžete některou uvést?


Možné odpovědi jsou: 1) reakce v oblasti zdraví; 2) vedoucí role
v oblasti ekologie; 3) obchod a technologie 4) celosvětová
opatření a bezpečnost.

Otázka č. 2
Jaký druh rady pro spolupráci zřídily EU a USA na základě této agendy v roce
2021?
A. radu pro obranu a bezpečnost
B. radu pro obchod a technologie
C. radu pro připravenost na krizi

Otázka č. 3
Celkové investice USA v EU jsou vyšší než v celé Asii. Kolikrát vyšší?
A. dvakrát
B. třikrát
C. čtyřikrát
*Celkové investice USA v EU jsou třikrát vyšší než v celé Asii. Investice EU v
USA jsou přibližně osmkrát vyšší než investice EU v Indii a Číně dohromady.
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3. 12. 2020

Představení
Akčního plánu pro evropskou
demokracii
Otázka č. 1
Jaká jsou hlavní opatření Akčního plánu pro evropskou demokracii?
A. spravedlivé volby, svobodná média a boj proti dezinformacím
B. motivování lidí k podílení se na tvorbě politiky a hlasování ve volbách
C. posílení demokracie na místní úrovni

Otázka č. 2
Jaké návrhy týkající se ochrany svobodných a spravedlivých voleb obsahuje
Akční plán pro evropskou demokracii? Napadá vás nějaký příklad?


Možné odpovědi jsou: 1) nová pravidla pro transparentnost
politické reklamy; 2) revize stávajících pravidel financování
evropských politických stran; 3) zřízení nového mechanismu
volební odolnosti EU, který má čelit hrozbám pro volební
proces; 4) podpora respektu ve veřejné debatě a boj proti
nenávistným verbálním projevům online.

Otázka č. 3
Součástí Akčního plánu pro evropskou demokracii je lepší ochrana novinářů a
obhájců lidských práv. Kolik fyzických a právních útoků na novináře a
pracovníky médií ve 24 členských státech EU bylo v roce 2021 nahlášeno v
rámci mechanismu rychlé reakce nazvaného „Media Freedom Rapid
Response“?
A. 147
B. 439
C. 651

34
15. 12. 2020

Představení
aktů o digitálních službách a
digitálních trzích
Otázka č. 1
Uveďte některá nová pravidla zavedená aktem o digitálních službách









Možné odpovědi jsou:
Opatření pro boj proti nezákonnému obsahu online, včetně
nezákonného zboží a služeb.
Nová pravidla pro vysledování prodejců na internetových tržištích,
která pomohou budovat důvěru a snadněji stíhat podvodníky.
Podmínky platforem jsou pro všechny jednoznačné, srozumitelné a
transparentní a jejich uplatňování není svévolné.
Uživatelé mají právo na stížnost proti rozhodnutím o moderování
obsahu a jejich nápravu.
Základní práva, včetně svobody projevu, jsou na internetu plně
chráněna.
Platformy musí mírnit rizika, jako jsou dezinformace nebo manipulace
s volbami, kybernetické násilí páchané na ženách nebo hrozby pro
nezletilé osoby na internetu.
Zákaz reklamy cílené na děti nebo založené na zvláštních kategoriích
osobních údajů, jako je etnický původ, politické názory nebo sexuální
orientace, a zákaz používání tzv. temných vzorců.
Nová ustanovení umožňující přístup k údajům pro výzkumné
pracovníky nejvýznamnějších platforem, aby mohli kontrolovat, jak
platformy fungují a jak se rizika na internetu vyvíjejí.
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Otázka č. 2
Chrání Listina základních práv EU osobní údaje online uživatelů?
A. Ano, ale nejsou jako taková specifikována.
B. Ano, článek 8 Listiny stanoví právo každého na ochranu
osobních údajů, které se ho týkají.
C. Ne, Listinu je třeba aktualizovat, aby zahrnovala úplnou ochranu
osobních údajů.

Otázka č. 3
Co rozumíme pod pojmem strážci přístupu?
A. platformy, které mají významný dopad na vnitřní trh a slouží
jako důležitá brána pro podnikové uživatele k jejich koncovým
uživatelům
B. platformy, které kontrolují dodržování GDPR u ostatních společností
působících online
C. společnosti, které mají konkrétní znalosti v daném oboru
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21. 12. 2020

Komise povoluje
první bezpečnou a účinnou očkovací
látku proti onemocnění COVID-19
Otázka č. 1
Jak se jmenuje společnost, použití jejíž očkovací látky proti onemocnění
COVID-19 Komise povolila v EU jako první?
A. BioNTech-Pfizer
B. Moderna
C. AstraZeneca

Otázka č. 2
Očkování pomáhá imunitní obraně člověka překonat běžné onemocnění,
kterému může být vystaven. Napadá vás některá nemoc, proti které očkování
chrání?


Možné odpovědi jsou: 1) hepatitida B; 2) infekce lidským
papilomavirem (HPV); 3) chřipka; 4) spalničky, příušnice a
zarděnky; 5) dětská obrna; 6) tetanus; 7) tuberkulóza.

Otázka č. 3
Kolik procent dospělých občanů EU bylo naočkováno v prvním roce od zahájení
očkování?
A. 65 %
B. 78 %
C. 89 %

36
27. 12. 2020

Proti onemocnění COVID-19
jsou očkováni první Evropané
Nechal/a jste se očkovat. Hoďte znovu kostkou.

37
1. 1. 2021

2021 – Evropský rok
železnice
Otázka č. 1
Evropský rok železnice zdůraznil výhody železnice jako udržitelného,
inteligentního a bezpečného dopravního prostředku. Železnice je jednou z
nejudržitelnějších forem osobní a nákladní dopravy. Kolik procent emisí
skleníkových plynů v EU souvisejících s dopravou zhruba připadá na železnice?
A. 10 %
B. 5 %
C. méně než 0,5 %

Otázka č. 2
V rámci Evropského roku železnice projížděl od 2. září do 7. října 2021
kontinentem speciální vlak EU „Connecting Europe Express“. V kolika zemích
tento vlak zastavil?
A. ve 20 zemích
B. ve 26 zemích
C. ve 27 zemích

Otázka č. 3
Z kolika vlaků různého rozchodu sestával Connecting Europe Express?
A. ze tří vlaků různého rozchodu provozovaných železničními
společnostmi z různých členských států EU.
B. ze čtyř vlaků různého rozchodu provozovaných železničními
společnostmi z členských států EU a Švýcarska.
C. vždy z jednoho vlaku různého rozchodu z každého členského státu.

38
18. 1. 2021

Komise zahajuje fázi návrhu Nového
evropského Bauhausu
Otázka č. 1
Jaký je význam slova „Bauhaus“?
A. japonské slovo, které znamená „udržitelnost“
B. řecká myšlenková škola, která popisuje formu hospodářství a
společnosti, která je trvalá a je možné podle ní žít na celém světě
C. německá umělecká škola existující v letech 1919 až 1933
*Nový evropský Bauhaus je inspirován stejnojmennou uměleckou školou
založenou v Německu Walterem Gropiem v roce 1919 na experimentálních
zásadách funkcionalismu a věrnosti materiálům. Poté, co byla nacisty v roce
1933 uzavřena, její myšlenky hojně šířili její studenti a zaměstnanci, včetně
Kandinského, Kleeho, Feiningera, Moholy Nagye a Miese van der Rohe.

Otázka č. 2
Jaké jsou tři hlavní hodnoty hnutí Nový evropský Bauhaus?
A. udržitelnost, estetika a inkluzivnost
B. udržitelnost, integrace a rozmanitost
C. respekt, pokrok a inkluzivnost

Otázka č. 3
S jakou prioritou Evropské komise souvisí hnutí Nový evropský Bauhaus
především?
A. Evropa připravená na digitální věk
B. Zelená dohoda pro Evropu
C. podpora evropského způsobu života

39
9. 2. 2021

Návrh nové
Agendy pro Středomoří
Otázka č. 1
Cílem nové Agendy pro Středomoří je obnovit a posílit strategické partnerství
mezi EU a jejími jižními sousedy. Můžete uvést alespoň jednu ze zemí jižního
sousedství?


Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko,
Palestina*, Sýrie a Tunisko.
*Toto označení nelze interpretovat jako uznání Palestinského státu a nejsou
jím dotčeny postoje jednotlivých zemí EU k této problematice.

Otázka č. 2

Kolik peněz bylo vyčleněno na provádění nové agendy pro
Středomoří na období 2021–2027?
A. až 15 miliard eur
B. až 26 miliard eur
C. až 30 miliard eur

Otázka č. 3
Jak se jmenuje prohlášení podepsané v roce 1995, které vytvořilo partnerství
mezi signatáři z EU a ze zemí jižního Středomoří?
A. barcelonské prohlášení
B. káhirské prohlášení
C. bejrútské prohlášení
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17. 2. 2021

Komise navrhuje vytvoření
inkubátoru HERA
Otázka č. 1
Co znamená zkratka HERA?
A. Evropský úřad pro zdravotní dokumentaci a výzkum
B. Evropský úřad pro regulaci výdajů na zdravotnictví
C. Evropský úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace
v oblasti zdraví

Otázka č. 2
HERA pracuje ve dvou režimech. Kterých?
A. fáze připravenosti a fáze krize
B. fáze analýzy a fáze akce
C. fáze předvídání a provozní fáze

Otázka č. 3
Jaký je rozpočet původně vyčleněný na inkubátor HERA?
A. 6 miliard eur ze současného víceletého finančního rámce na
období 2022–2027, z nichž část bude pocházet z navýšení
nástroje NextGenerationEU
B. 9 miliard eur ze současného víceletého finančního rámce na období
2022–2027, z nichž část bude pocházet z navýšení nástroje
NextGenerationEU
C. 3,5 miliardy eur ze současného víceletého finančního rámce na období
2022–2027, přičemž všechny tyto prostředky budou pocházet z
navýšení nástroje NextGenerationEU
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3. 3. 2021

Představení Strategie práv osob se
zdravotním postižením na období
2021–2030
Otázka č. 1
Která úmluva o lidských právech byla první, ke které se EU připojila?
A. Úmluva OSN o mořském právu
B. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením
C. Úmluva OSN o právech dítěte

Otázka č. 2
Kolik procent osob se zdravotním postižením je v EU zaměstnáno?
A. 60,1 %
B. 55 %
C. 50,8 %

Otázka č. 3
Existuje evropský průkaz osob se zdravotním postižením, který umožňuje
vzájemné uznávání statusu osoby se zdravotním pojištěním ve všech
členských státech EU?
A. Ano.
B. Ne.
C. Zatím ne. Návrh Komise bude předložen koncem roku 2023 na
základě pilotní studie provedené v osmi členských státech.
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4. 3. 2021

Představení Akčního plánu
evropského pilíře sociálních práv
Otázka č. 1
Kolik klíčových zásad a práv je uvedeno v evropském pilíři sociálních práv?
A. 18
B. 20
C. 25

Otázka č. 2
Který z dalších tří ambiciózních cílů EU není stanoven v Akčním plánu
evropského pilíře sociálních práv Komise?
A. Do roku 2030 by mělo být zaměstnáno nejméně 78 % obyvatel ve
věku 20 až 64 let.
B. Do roku 2030 bude nejméně 60 % všech dospělých zastávat
odpovědné funkce.
C. Do roku 2030 by se mělo každoročně účastnit odborné přípravy
alespoň 60 % všech dospělých.

Otázka č. 3
Kolik členských států předložilo své vnitrostátní cíle, aby přispěly k hlavním
sociálním cílům EU?
A. 18
B. 23
C. 27
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9. 3. 2021

Představení
digitálních cílů EU pro rok 2030
Otázka č. 1
Jaký procentní podíl prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost by měl být
věnován na digitální transformaci v jednotlivých zemích EU?
A. 20 %
B. 22 %
C. 25 %

Otázka č. 2
Která z následujících možností je cílem pro rok 2030 v rámci programu „Cesta
k digitální dekádě“?
A. 90 % občanů má doma soukromý počítač.
B. Tři čtvrtiny obyvatel používají internet alespoň jednou týdně.
C. 80 % občanů má alespoň základní digitální dovednosti.

Otázka č. 3
Jaký je oblíbený název pro začínající společnosti s hodnotou nad 1 miliardu
USD?
A. startup jednorožec
B. startup raketa
C. startup gepard
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24. 3. 2021

Zavedení
evropské záruky pro děti
Otázka č. 1
Která zásada evropského pilíře sociálních práv se týká evropské záruky pro
děti?
A. zásada 16: zdravotní péče
B. zásada 11: péče o děti a podpora dětí
C. zásada 20: přístup k základním službám

Otázka č. 2
Jak dlouho trvalo členským státům, než přijaly evropskou záruku pro děti?
A. celý rok
B. půl roku
C. méně než tři měsíce

Otázka č. 3
V rámci evropské záruky pro děti se členským státům doporučuje, aby dětem
v nouzi zajistily bezplatný a účinný přístup k… (uveďte některou oblast)
A.
B.
C.
D.

předškolnímu vzdělávání a péči;
vzdělávání a školním činnostem;
alespoň jednomu zdravému jídlu každý školní den;
zdravotní péči.
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25. 3. 2021

Představení
Akčního plánu pro podporu ekologické
produkce
Otázka č. 1
Co znamená zkratka SZP?
A. Chorvatské sdružení na ochranu opylovačů
B. Společná zemědělská politika
C. Pakt o klimatu a zemědělství

Otázka č. 2
Co je ekologické zemědělství?


Ekologické zemědělství je zemědělská metoda, jejímž cílem je
produkovat potraviny pomocí přírodních látek a procesů.

Otázka č. 3
Jak vypadá logo označující ekologickou produkci EU?
A. růžové jablko
B. žlutý květ
C. zelený list
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14. 4. 2021

Představení strategie EU pro boj
proti organizované trestné činnosti a
strategie pro boj proti obchodování s
lidmi
Otázka č. 1
Strategie EU pro boj proti organizované trestné činnosti stanovila nástroje a
opatření, jejichž cílem je narušit obchodní modely a struktury zločineckých
organizací napříč hranicemi, a to jak online, tak offline. Napadá vás konkrétní
oblast, ve které se to děje?
 Možné odpovědi jsou: 1) zvýšení spolupráce donucovacích a
justičních orgánů; 2) účinnější vyšetřování s cílem narušit
struktury organizovaného zločinu; 3) zajištění toho, aby se
trestná činnost nevyplácela; 4) přizpůsobení donucovacích a
justičních orgánů digitálnímu věku.

Otázka č. 2
Navzdory výsledkům, jichž bylo v uplynulých letech dosaženo, zůstává
obchodování s lidmi v EU závažnou hrozbou. Oběťmi jsou především ženy a dívky,
s nimiž se obchoduje za účelem sexuálního vykořisťování. Jaké procento obětí tvoří
ženy a dívky?
A. 72 %
B. 65 %
C. 51 %

Otázka č. 3
Můžete uvést některý z hlavních kriminálních trhů v Evropě?
 Možné odpovědi jsou: 1) nedovolené drogy; 2) obchodování s lidmi;
3) převaděčství migrantů; 4) podvody, trestná činnost proti
životnímu prostředí; 5) nedovolené palné zbraně; 6) nedovolený
tabák; 7) počítačová kriminalita; 8) organizovaná majetková
trestná činnost.
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15. 4. 2021

Dokončení jednání o nové dohodě
mezi EU a státy AKT
Otázka č. 1
Pod jakým jiným názvem je známá vyjednaná dohoda o partnerství mezi EU
a zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT)?
A. dohoda o partnerství OAKTS–EU
B. dohoda o strategickém partnerství AKT
C. úmluva z Lomé

Otázka č. 2
Kolik zemí je součástí Organizace afrických, karibských a tichomořských států
(OAKTS)?
A. 69 afrických, karibských a tichomořských zemí
B. 79 afrických, karibských a tichomořských zemí
C. 89 afrických, karibských a tichomořských zemí

Otázka č. 3
Uveďte některou ze šesti klíčových prioritních oblastí, na nichž bude založena
dohoda o partnerství vyjednaná mezi EU a státy AKT.







Možné odpovědi:
lidská práva, demokracie a správa věcí veřejných ve společnostech
zaměřených na občany a založených na jejich právech;
mír a bezpečnost;
lidský a sociální rozvoj;
udržitelnost životního prostředí a změna klimatu;
inkluzivní udržitelný hospodářský růst a rozvoj;
migrace a mobilita.
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21. 4. 2021

Návrh nových pravidel
a opatření pro excelenci a důvěru u
umělé inteligence
Otázka č. 1
Který z těchto tří projektů umělé inteligence nebyl financován EU?
A. neurorehabilitace napomáhající zotavení pacientů s onemocněním
COVID-19, kteří se léčili na jednotkách intenzivní péče
B. prognózování ceny bydlení
C. online nástroje pro ověřování a vyvracení faktů

Otázka č. 2
Kolik peněz plánuje Evropská komise každoročně vynaložit na umělou
inteligenci ze svých programů Digitální Evropa a Horizont Evropa?
A. 0,5 miliardy eur ročně
B. 800 milionů eur ročně
C. 1 miliardu eur ročně

Otázka č. 3
Jaký je procentní podíl průmyslových robotů a robotů pro osobní služby
vyrobených v Evropě?
A. nejméně 50 %
B. nejméně 25 %
C. nejméně 15 %
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5. 5. 2021

Představení aktualizované
průmyslové strategie EU
Otázka č. 1
Které dvě transformace jsou známy jako „souběžné transformace“?
A. sociální a politická
B. ekologická a digitální
C. digitální a ekonomická

Otázka č. 2
Můžete uvést některou oblast, kde má EU strategickou závislost?


Možné odpovědi jsou: 1) vzácné zeminy a hořčík; 2) chemické
látky; 3) solární panely; 4) IT software pro cloud a edge
computing; 5) kybernetická bezpečnost.

Otázka č. 3
EU je vysoce závislá na zahraničních dodavatelích u přinejmenším 137
výrobků. Více než polovina těchto výrobků, na kterých je závislá, pochází ze tří
zemí. Uveďte některou z této trojice.


Čína, Vietnam a Brazílie.
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9. 5. 2021

Slavnostní zahájení Konference o
budoucnosti Evropy
Otázka č. 1
Ukončila Konference o budoucnosti Evropy svou práci?
A. Ano. Zpráva o konečném výsledku konference, včetně 49
návrhů, byla předložena 9. května 2022.
B. Ne. Zpráva o konečném výsledku konference, včetně 50 návrhů, bude
předložena 9. května 2023.
C. Termín pro předložení zprávy o konečném výsledku konference zatím
nebyl stanoven.

Otázka č. 2
Které orgány EU se budou řídit návrhy občanů týkajícími se budoucnosti
Evropy?


Evropský parlament, Rada a Evropská komise.

Otázka č. 3
Jaké je motto zprávy o výsledcích konference o budoucnosti Evropy?
A. „Evropa, kterou všichni chceme“
B. „Budoucnost je ve vašich rukou“
C. „Ať žije Evropa!“
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12. 5. 2021

Přijetí akčního plánu EU „Vstříc
nulovému znečištění ovzduší, vod a
půdy“
Otázka č. 1
Co znamená „nulové znečištění“?


Zelená dohoda pro Evropu stanoví ambici dosáhnout do roku
2050 cíle nulového znečištění, tak abychom mohli žít v
životním prostředí bez toxických látek. Abychom toho dosáhli,
musíme zajistit, že znečištění bude sníženo na úrovně, u nichž
se již neočekává, že jsou škodlivé pro zdraví a přírodní
ekosystémy, a musíme respektovat hranice, s nimiž se naše
planeta dokáže vypořádat. To je „nulové znečištění“.

Otázka č. 2
O kolik musíme snížit množství odpadu v moři, abychom do roku 2030 zlepšili
kvalitu vody?
A. o 20 %
B. o 50 %
C. o 80 %

Otázka č. 3
Jak můžeme snížit znečištění z výroby a spotřeby? Uveďte některé opatření.


Možné odpovědi jsou: 1) snížit znečištění z průmyslových
zařízení; 2) snížit znečištění ze zemědělství; 3) přimět
spotřebitele k výběru méně znečišťujících možností; 4) zajistit,
aby chemické látky, materiály a výrobky byly co
nejbezpečnější a nejudržitelnější ze své podstaty a z hlediska
životního cyklu; 5) stanovení správné ceny za znečištění a
vytvoření pobídek pro alternativy.
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17. 5. 2021

Představení nového přístupu
k udržitelné modré ekonomice
Otázka č. 1
Kolik pracovních míst existuje v evropské modré ekonomice (ve všech
odvětvích a sektorech souvisejících s oceány, moři a pobřežím)?
A. 4,5 milionu
B. 6,5 milionu
C. 8 milionů

Otázka č. 2
Jaký podíl světové vody je obsažen v oceánech?
A. 85 %
B. 93 %
C. 97 %

Otázka č. 3
Kolik tun plastů se ročně dostane do evropských moří?
A. přibližně 27 000 tun
B. přibližně 15 000 tun
C. přibližně 7 000 tun
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18. 5. 2021

Přijetí sdělení o zdanění podniků pro
21. století
Otázka č. 1
Kolik procent celkových daňových příjmů v EU-27 pochází ze zdanění práce?
A. více než 25 %
B. více než 50 %
C. více než 65 %
* Rozpočty členských států jsou silně závislé na zdanění práce včetně
příspěvků na sociální zabezpečení, jež představuje více než 50 % celkových
daňových příjmů v EU-27.

Otázka č. 2
OECD je organizace, která vede mezinárodní daňovou reformu. Co znamená
zkratka OECD?
A. Organizace pro evropskou koordinaci deficitu
B. Organizace pro evropské úvěry a dluhy
C. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Otázka č. 3
Co je to fiktivní společnost?
A. společnost, která má pouze jednoho společníka jako jediného
akcionáře
B. společnost s žádnou či minimální podstatnou přítomností
(nemá kancelář ani zaměstnance) a skutečnou hospodářskou
činností
C. společnost pro dobročinné účely
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1. 6. 2021

Zahájení činnosti Úřadu evropského
veřejného žalobce
Otázka č. 1
Kde sídlí Úřad evropského veřejného žalobce?
A. v Římě
B. v Amsterdamu
C. v Lucemburku

Otázka č. 2
Kolik oznámení o trestných činech přibližně zpracoval tento úřad v prvním roce
své činnosti?
A. více než 1 000
B. více než 4 000
C. více než 7 000
Přesné číslo je 4 006.

Otázka č. 3
Ze které země EU pochází Laura Codruța Kövesi, evropská nejvyšší žalobkyně?
A. Polsko
B. Bulharsko
C. Rumunsko

55
2. 6. 2021

Představení nové schengenské
strategie
Otázka č. 1
Kolik zemí je členy schengenského prostoru?
A. 23
B. 26
C. 28

Otázka č. 2
Které země mimo EU jsou členy schengenského prostoru?


Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko.

Otázka č. 3
Které země EU nejsou v současné době členy schengenského prostoru?


Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Kypr a Irsko.
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3. 6. 2021

Návrh rámce pro důvěryhodnou a
bezpečnou evropskou digitální
identitu
Otázka č. 1
Kdo bude moci používat evropskou digitální identitu?
A. pouze občané EU a obchodní společnosti se sídlem v EU
B. pouze občané z 26 zemí, které jsou součástí schengenského prostoru
C. každý občan EU, rezident a podnik v EU, který by ji chtěl
využívat

Otázka č. 2
V rámci návrhu evropské digitální identity nabídnou země EU občanům a
podnikům peněženky digitální identity, které jim umožní digitální identifikaci,
uchovávání a správu osobních údajů a úředních dokumentů v elektronické
podobě. Jaké další využití peněženky digitální identity vás napadá?


Možné odpovědi jsou: 1) přístup k bankovnímu účtu; 2) žádost
o půjčku; 3) podání daňového přiznání; 4) zápis na univerzitu;
5) prokázání věku; 6) pronájem automobilu; 7) přihlášení se k
pobytu v jiné zemi EU; 8) nákup SIM karty; 9) předplatné
veřejné dopravy atd.

Otázka č. 3
Komise stanovila řadu cílů pro dosažení digitální transformace do roku 2030.
Kolik občanů by do té doby mělo používat elektronickou identitu (eIdentitu)?
A) 70 % občanů EU
B) 75 % občanů EU
C) 80 % občanů EU
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1. 7. 2021

Vstupuje v platnost digitální
certifikát EU COVID
Otázka č. 1
Co můžete prokázat svým digitálním certifikátem COVID?


Digitální certifikát EU COVID je digitální doklad o tom, že
určitá osoba 1) byla naočkována proti onemocnění COVID-19;
2) měla negativní výsledek testu nebo 3) se z onemocnění
COVID-19 vyléčila.

Otázka č. 2
Můžete uvést některou z klíčových vlastností digitálního certifikátu COVID?


Možné odpovědi jsou: 1) má digitální a/nebo papírový formát;
2) má kód QR; 3) je bezplatný; 4) platí ve všech zemích EU; 5)
v jazyce příslušného členského státu a v angličtině.

Otázka č. 3
Kolik zemí mimo EU se dosud připojilo k systému digitálních certifikátů EU
COVID?
A. 37 zemí mimo EU
B. 42 zemí mimo EU
C. 48 zemí mimo EU
*Do konce července 2022 se do systému zapojilo 48 zemí mimo EU.
Certifikáty COVID vydané v těchto zemích (a územích) jsou v EU uznávány za
stejných podmínek jako digitální certifikát EU COVID. Podobně je v těchto 48
zemích uznáván digitální certifikát EU COVID.
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14. 7. 2021

Přijetí balíčku „Fit For 55“
Otázka č. 1
Co znamená číslovka 55 ve „Fit for 55“?


55 %. Je to cíl snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku
2030 ve srovnání s úrovní z roku 1990.

Otázka č. 2
Abychom dosáhli svých cílů v oblasti klimatu, musíme nasměrovat dopravu k
nulovým emisím. Kolik emisí z dopravy musíme snížit?
A) K dosažení klimatické neutrality musíme do roku 2050 snížit
emise z dopravy o 90 %.
B) K dosažení klimatické neutrality musíme do roku 2055 snížit emise z
dopravy o 95 %.
C) K dosažení klimatické neutrality musíme do roku 2030 snížit emise z
dopravy o 75 %.

Otázka č. 3
Kolik nových elektromobilů (čistě elektrických a hybridních vozidel typu plugin) bylo přibližně zaregistrováno v Evropské unii v roce 2020?
A. 1 milion
B. 1,5 milionu
C. 1,8 milionu
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16. 7. 2021

Představení Lesní strategie EU
Otázka č. 1
Kolik procent půdy EU tvoří lesy?
A) 35 %
B) 39,1 %
C) 43,5 %
*43,5 % (téměř 182 milionů hektarů) půdy EU tvoří lesy a ostatní zalesněná
půda.

Otázka č. 2
Kolik dalších stromů jsme se zavázali vysadit v EU do roku 2030?
A) 1 miliardu
B) 2,5 miliardy
C) 3 miliardy

Otázka č. 3
Bioenergie na bázi dřeva je v současnosti hlavním zdrojem obnovitelné
energie. Jaký podíl obnovitelné energie představuje?
A) dodává 50 % energie z obnovitelných zdrojů v EU
B) dodává 60 % energie z obnovitelných zdrojů v EU
C) dodává 75 % energie z obnovitelných zdrojů v EU
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23. 9. 2021

Návrh jednotné nabíječky
pro elektronická zařízení
Otázka č. 1
Komise navrhla harmonizovaný nabíjecí port pro elektronická zařízení. Který
port by měl být univerzální?


USB-C

Otázka č. 2
Kolik elektronického odpadu ročně představují vyřazené a nepoužívané
nabíječky?
A. 11 000 tun
B. 15 000 tun
C. 20 000 tun

Otázka č. 3
Kolik nabíječek mobilních telefonů spotřebitelé v průměru vlastní?


Tři.
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29. 9. 2021

Přijetí sdělení o evropských misích
Otázka č. 1
Mise EU jsou novým ambiciózním nástrojem pro řešení některých našich
hlavních výzev. Stanoví jasné cíle, jichž bychom měli v konkrétním časovém
rámci dosáhnout. Budou mít dopad díky tomu, že výzkum a inovace ve spojení
s novými formami řízení a spolupráce budou hrát novou roli. V jakém
programu EU jsou převážně zakotveny?
A. v rámci Nástroje pro propojení Evropy
B. v programu Horizont Evropa, programu EU pro výzkum a
inovace
C. v Nástroji pro oživení a odolnost

Otázka č. 2
Jednou z evropských misí je „Vítězství nad rakovinou – možná mise“. Cílem
Komise je zlepšit život více než třem milionům lidí prostřednictvím prevence,
léčby a řešení, aby mohli žít déle a lépe. Do kdy chce Komise tohoto cíle
dosáhnout?


Do roku 2030.

Otázka č. 3
Města produkují více než 70 % celosvětových emisí CO2, a hrají tak klíčovou
úlohu při dosahování klimatické neutrality do roku 2050. Kolik měst bude
prostřednictvím mise EU podpořeno, aby dosáhla klimatické neutrality do roku
2030?
A. 50 měst
B. 78 měst
C. 100 měst
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5. 10. 2021

Představení vůbec první strategie EU
pro boj proti antisemitismu

Otázka č. 1
Odkdy má Komise koordinátora pro boj proti antisemitismu a podporu
židovského života?
A. od roku 2005
B. od roku 2010
C. od roku 2015

Otázka č. 2
Jak se hebrejsky řekne holokaust?
A. šalom
B. šoa
C. toda

Otázka č. 3
Jaká je v současnosti přibližná velikost židovské populace v EU?
A. do 1,5 milionu
B. do 3 milionů
C. do 4,5 milionu
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12. 1. 2021

Vydání prvního zeleného dluhopisu
Otázka č. 1
Kolik peněz Komise získala vydáním zelených dluhopisů?
A. získala 10 miliard eur, které budou použity výhradně na souběžnou
transformaci
B. získala 12 miliard eur, které budou použity výhradně na
ekologické a udržitelné investice v celé EU
C. získala 15 miliard eur, které budou použity výhradně na podporu
soukromého sektoru

Otázka č. 2
Každý národní plán pro oživení a odolnost musí mít finanční prostředky určeny
na ekologickou transformaci. Jaký je jejich minimální procentní podíl?
A. 25 %
B. 33 %
C. 37 %
*Minimálně 37 % každého plánu pro oživení a odolnost musí být určeno na
ekologickou transformaci, přičemž řada členských států se snaží o větší podíl.

Otázka č. 3
Jaký je rozpočet NextGenerationEU, dočasného nástroje na podporu oživení
EU?
A. více než 750 miliard eur
B. více než 800 miliard eur
C. více než 900 miliard eur
*Přesné číslo je 806,9 miliardy eur.
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13. 10. 2021

Představení
politiky EU pro arktickou oblast
Otázka č. 1
Arktická oblast má pro EU klíčový strategický význam z hlediska změny
klimatu, surovin i geostrategického vlivu. V rámci nové politiky navrhla EU řadu
kroků k posílení své angažovanosti v této oblasti. Napadá vás nějaký konkrétní
příklad toho, co EU dělá?


Možné odpovědi jsou: 1) řešení ekologických, sociálních,
ekonomických a politických dopadů změny klimatu a
zhoršování životního prostředí; 2) ochrana životního prostředí
a biologické rozmanitosti Arktidy; 3) boj proti emisím černého
uhlíku a snižování uhlíkové a ekologické stopy námořní
dopravy; 4) podpora inkluzivního a udržitelného rozvoje
arktických oblastí; 5) posílení mezinárodní spolupráce.

Otázka č. 2
Kdo jsou původní obyvatelé Arktidy?


Inuité.

Otázka č. 3
Kolik lidí přibližně žije na sever od polárního kruhu?
A. 3,5 milionu
B. 4 miliony
C. 4,5 milionu
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17. 11. 2021

Nařízení o omezení odlesňování
způsobeného EU a omezení přepravy
odpadů a nová Strategie EU pro půdu
Otázka č. 1
Uveďte některý výrobek, na který se vztahují pravidla EU proti odlesňování.


Možné odpovědi: 1) palmový olej; 2) hovězí maso; 3) sója; 4)
káva; 5) kakao; 6) dřevo.

Otázka č. 2
V roce 2020 vyvezla EU do zemí mimo EU přibližně 32,7 milionu tun odpadu.
Do které země ho vyvezla nejvíce?


Do Turecka, následovaného Indií, Spojeným královstvím a
Švýcarskem.

Otázka č. 3
Jaké procento živých organismů je obsaženo v půdě?
A. 5 %
B. 10 %
C. 25 %
*Půda je základním ekosystémem, který obsahuje více než čtvrtinu všech
živých organismů na planetě.
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25. 11. 2021

Návrhy týkající se transparentnosti a
cílení politické reklamy a opatření ke
zlepšení schopnosti podniků získat
kapitál
Otázka č. 1
Tyto návrhy jsou součástí širšího balíčku iniciativ zaměřených na posílení
evropské demokracie, a to …
A. Akčního plánu pro evropskou demokracii (EDAP)
B. Programu Komise pro demokracii (DCP)
C. Paktu o demokracii a správě věcí veřejných (DGP)

Otázka č. 2
Podle tohoto návrhu budou muset online platformy v zájmu zvýšení
transparentnosti a odpovědnosti za původ finančních prostředků a výdajů v
rámci politické reklamy politických stran a jejich kandidátů:
A. poskytovat informace o politické příslušnosti a o financování
reklamy
B. uvádět informace o politické příslušnosti a o financování reklamy, ale
pouze v případě, že se jedná o kampaň na celostátní úrovni
C. poskytovat informace o politické příslušnosti a o financování reklamy,
ale pouze v případě, že se jedná o kampaň na úrovni EU

Otázka č. 3
Kdy se konají příští volby do Evropského parlamentu?


V roce 2024.
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1. 12. 2021

Zahájení strategie Global Gateway
Otázka č. 1
Kolik investic by měla přinést evropská strategie Global Gateway za účelem
posílení inteligentních, čistých a bezpečných propojení po celém světě?
A. 100 miliard eur
B. 200 miliard eur
C. 300 miliard eur
*Strategie Global Gateway zmobilizuje až 300 miliard eur na investice do rozvoje
globální infrastruktury a podporu ekologické a digitální transformace na celém
světě.

Otázka č. 2
Iniciativa Velká zelená zeď, kterou v roce 2007 zahájila Africká unie a která
mění pravidla hry, si klade za cíl obnovit znehodnocenou krajinu na kontinentu
a změnit životy milionů lidí v oblasti Sahelu. Jak dlouhé bude její rozpětí od
pobřeží k pobřeží (tj. od Atlantiku v Senegalu po Indický oceán v Džibuti):
A. 2 000 km
B. 8 000 km
C. 30 000 km

Otázka č. 3
Kde bylo otevřeno první centrum pro přenos technologií pro mRNA vakcíny?
A. v Kapském Městě v Jihoafrické republice
B. v Dakaru v Senegalu
C. v Abudži v Nigérii
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9. 12. 2021

Představení akčního plánu na pomoc
prosperitě evropské sociální
ekonomiky
Otázka č. 1
Organizace sociální ekonomiky jsou subjekty, které se v první řadě zaměřují
na sociální a environmentální účely a většinu svého zisku reinvestují zpět do
organizace. Kolik je přibližně v Evropě subjektů sociální ekonomiky?
A. 800 000
B. 1,8 milionu
C. 2,8 milionu

Otázka č. 2
Znáte nějaký subjekt sociální ekonomiky?


Možné odpovědi jsou: 1) družstva; 2) vzájemné společnosti; 3)
sdružení (včetně charitativních organizací); 4) nadace nebo 5)
sociální podniky.

Otázka č. 3
Co akční plán pro sociální ekonomiku zlepší? Napadá vás některá oblast?


Možné odpovědi jsou: 1) obchodní prostředí: politický a právní
rámec; 2) příležitosti a budování kapacit: přístup k
financování, podpora rozšiřování; 3) povědomí: zviditelnění
sociální ekonomiky a podpora jejího pozitivního dopadu.
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9. 12. 2021

Návrh na zařazení nenávistných
verbálních projevů a
trestných činů z nenávisti mezi
trestné činy EU
Otázka č. 1
Nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti jsou obzvláště
závažnými trestnými činy, neboť podrývají společné hodnoty a základní práva
EU. Můžete uvést některou z hodnot EU?
 Hodnoty EU jsou zakotveny ve Smlouvě o EU (článek 2), který
říká: „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti,
svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování
lidských práv, včetně práv příslušníků menšin.“

Otázka č. 2
Trestné činy EU jsou mimořádně závažné trestné činy, které jsou páchány
napříč EU a které mají dopad za hranicemi jednotlivých států. Proto jsou na
úrovni EU kriminalizovány a jsou zahrnuty do Smlouvy o EU. V současné době
existuje deset trestných činů EU. Nenávistné verbální projevy a trestné činy z
nenávisti na tomto seznamu zatím nejsou. Mohli byste uvést některý z
trestných činů EU, které jsou v současnosti obsaženy ve Smlouvě o EU?
 Možné odpovědi jsou: 1) terorismus; 2) obchod s lidmi; 3)
sexuální vykořisťování žen a dětí; 4) nedovolený obchod s
drogami; 5) nedovolený obchod se zbraněmi; 6) praní peněz; 7)
korupce; 8) padělání platebních prostředků; 9) trestná činnost
v oblasti výpočetní techniky a 10) organizovaná trestná
činnost.

Otázka č. 3
Kdy předsedkyně von der Leyenová oznámila záměr rozšířit seznam trestných
činů EU o nenávistné verbální projevy a zločiny z nenávisti?
 Ve svém projevu o stavu Unie v roce 2020.
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9. 12. 2021

Návrh na zlepšení pracovních
podmínek osob pracujících
prostřednictvím digitálních platforem
Otázka č. 1
Kolik přibližně osob pracuje v EU prostřednictvím digitálních platforem práce?
A. více než 8 milionů
B. více než 18 milionů
C. více než 28 milionů
*Ekonomika digitálních platforem rychle roste a v roce 2025 se očekává,
že tento počet dosáhne 43 milionů osob

Otázka č. 2
Kolik digitálních platforem práce působí v EU?
A. více než 400
B. více než 500
C. více než 600

Otázka č. 3
Z odhadovaného počtu 28 milionů osob pracujících prostřednictvím platforem
v EU může být v současnosti až 5,5 milionu nesprávně klasifikováno jako
osoby samostatně výdělečně činné. Mohli byste uvést některou z výhod,
kterou by získaly, kdyby byly klasifikovány jako zaměstnanci?


Možné odpovědi jsou: 1) zaručená doba odpočinku a placená
dovolená; 2) bezpečnost a ochrana zdraví; 3) dávky v
nezaměstnanosti, nemocenské dávky a dávky zdravotní péče;
4) rodičovská dovolená; 5) důchodová práva; 6) dávky
související s pracovními úrazy a nemocemi z povolání.
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14. 12. 2021

Návrh na modernizaci dopravních
systémů EU
Otázka č. 1
Jakými způsoby by bylo možné modernizovat dopravní systém EU?


Komise v této souvislosti navrhla čtyři opatření: 1) zvýšením
propojení a přesunem většího množství cestujících a nákladu
na železnici a vnitrozemské vodní cesty; 2) zaváděním
dobíjecích míst, infrastruktury pro alternativní doplňování
paliva a nových digitálních technologií; 3) větším důrazem na
udržitelnou městskou mobilitu a 4) usnadněním výběru
různých možností dopravy.

Otázka č. 2
Co je to TEN-T?


Transevropská dopravní síť (TEN-T) je síť železnic,
vnitrozemských vodních cest, krátkých námořních tras a silnic
v celé Evropské unii.
*Spojuje 424 velkých měst s přístavy, letišti a železničními terminály. Po
dokončení sítě TEN-T se doba cestování mezi těmito městy zkrátí. Například
vlakem z Kodaně do Hamburku to bude trvat 2,5 hodiny místo dnešních 4,5
hodiny.

Otázka č. 3
Kolik kilometrů železnic je v EU?
A. 101 000 km
B. 201 000 km
C. 301 000 km
(Údaje z roku 2018, EU-27)
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14. 12. 2021

Návrh na zvýšení odolnosti
schengenského prostoru
Otázka č. 1
Napadá vás některý důvod, proč by měl být schengenský prostor odolnější?


Možné odpovědi jsou: 1) schopnost řešit nové výzvy, například
hrozby pro veřejné zdraví; 2) zajistit, aby případné
znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích bylo nadále
krajním opatřením; 3) vycházet ze zkušeností získaných při
pandemii COVID-19 a zlepšit koordinaci v případě krize.

Otázka č. 2
Pokud jde o znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích v případě
nepředvídaných událostí, jakou lhůtu Komise navrhla?
A. 30 dní, přičemž ji nelze prodloužit
B. 30 dní s možností prodloužení až na 3 měsíce
C. 30 dní s možností prodloužení až na 6 měsíců

Otázka č. 3
Kolik přibližně osob denně překračuje vnitřní hranice EU?
A. okolo 1,5 milionu
B. okolo 2,5 milionu
C. okolo 3,5 milionu
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15. 12. 2021

Návrh nového rámce EU pro
dekarbonizaci trhů s plynem, podporu
využívání vodíku a snížení emisí
metanu
Otázka č. 1
Jaké jsou tři hlavní zdroje emisí metanu způsobených lidskou činností v Evropě
a ve světě?


Zemědělství, odpady a energetika.

Otázka č. 2
Se kterou zemí zahájila EU iniciativu celosvětového závazku týkajícího se
methanu (Globální methanový závazek), jejímž cílem je snížit celosvětové
emise methanu?
A. se Spojenými státy
B. s Kanadou
C. s Japonskem
*K iniciativě se dosud připojilo více než 100 zemí.

Otázka č. 3
Jak velký podíl na současném globálním oteplování mají emise methanu?
A. 20 %
B. 25 %
C. 30 %
*Methan je po oxidu uhličitém (CO2) druhým největším přispěvatelem ke
změně klimatu a je zodpovědný za přibližně 30 % současného globálního
oteplování.
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1. 1. 2022

20 let eurobankovek
a euromincí v našich kapsách
Otázka č. 1
Kolik zemí EU mělo měnu euro v první den jejího zavedení, tj. 1. ledna 2002?
A. 12
B. 13
C. 14
*Byly to Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo,
Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Španělsko.

Otázka č. 2
Která země EU bude zatím poslední, která vstoupí do eurozóny, a to 1. ledna
2023?
A. Rumunsko
B. Bulharsko
C. Chorvatsko

Otázka č. 3
Kolik nominálních hodnot mají euromince?
A. 8
B. 9
C. 10
*Osm různých nominálních hodnot. 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů, 1 euro a 2 eura.
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1. 1. 2022

Zahájení
Evropského roku mládeže
Otázka č. 1
Jaký je název iniciativy, která lidem ve věku 18 let nabízí možnost cestovat po
Evropě a objevovat ji tím, že vybraní mladí lidé získají časovou jízdenku?
A. DiscoverEU
B. Interrail
C. Erasmus

Otázka č. 2
Který program může mladým lidem ve věku 18–30 let poskytnout finanční
prostředky a podporu, aby se zúčastnili krátkodobých nebo dlouhodobých
projektů v délce až 12 měsíců, které jsou prospěšné společenství, ať už v
zahraničí, nebo ve vlastní zemi?
A. Evropský sbor solidarity
B. ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – stanovit si cíl, učit se, osvojit si
dovednost, dosáhnout cíle)
C. Humanitární dobrovolníci EU

Otázka č. 3
Ve které zemi EU byl v roce 2019 nejvyšší podíl mladých lidí (osob ve věku 0–
29 let)?
A. Irsko
B. Kypr
C. Švédsko
*Irsko bylo věkově nejmladším členským státem EU-27, neboť na počátku
roku 2019 tvořili lidé ve věku 0–29 let téměř 4 z 10 obyvatel (39,0 %).
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18. 1. 2022

Nové iniciativy s cílem
pro připravenost univerzit v EU
na budoucnost
Otázka č. 1
Kolik vzdělávacích institucí využije Evropskou strategii pro univerzity?
A. 250
B. 500
C. 750
*Do poloviny roku 2024 bude z evropského rozpočtu podporováno až 60
aliancí evropských univerzit s více než 500 vysokoškolskými institucemi v celé
Evropě.

Otázka č. 2
Kolik let existuje Erasmus, program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu,
mládež a sport?
A. 25
B. 35
C. 45
*Rok 2022 je 35. rokem existence programu Erasmus, stěžejního programu
EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.

Otázka č. 3
Různorodost, inkluzivnost a genderová rovnost v odvětví vysokoškolského
vzdělávání jsou důležitější než kdy dříve. Kolik žen stojí v čele vysokoškolských
institucí v EU?
A. 19 %
B. 40 %
C. 24 %
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8. 2. 2022

Návrh
evropského aktu o čipech
Otázka č. 1
Jaký je zhruba podíl EU na celosvětovém trhu s mikročipy?
A. 10 %
B. 20 %
C. 30 %
*Je to 10 %. V rámci aktu o čipech EU se plánuje zavést rámec pro zvýšení
výrobní kapacity na 20 % světového trhu do roku 2030.

Otázka č. 2
Kolik peněz uvolní akt o čipech na řešení nedostatku polovodičů a posílení
vedoucího postavení Evropy v oblasti technologií?
A. více než 23 miliard eur
B. více než 33 miliard eur
C. více než 43 miliard eur
*Tento akt o čipech zmobilizuje více než 43 miliard eur veřejných a
soukromých investic a stanoví opatření pro prevenci a předvídání
potenciálních budoucích narušení dodavatelských řetězců, jakož i přípravu a
rychlou reakci na ně, a to společně s členskými státy a našimi mezinárodními
partnery.

Otázka č. 3
Můžete uvést některý výrobek nebo službu, kde se používají polovodičové
mikročipy?
 Polovodičové čipy jsou základními stavebními prvky
digitálních a digitalizovaných výrobků. Čipy jsou základem
moderní digitální ekonomiky, od chytrých telefonů a
automobilů přes kritické aplikace a infrastruktury v oblasti
zdravotní péče, energetiky, mobility, komunikací a průmyslu.
Jsou také zásadní pro klíčové digitální technologie
budoucnosti, včetně umělé inteligence, 5G a edge computingu.
Jednoduše řečeno, bez čipů by nic digitálního neexistovalo.
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15. 2. 2022

Představení evropského balíčku
týkajícího se obrany
Otázka č. 1
Jaký je rozpočet Evropského obranného fondu?
A. 7 miliard eur
B. 8 miliard eur
C. 9 miliard eur
*Na Evropský obranný fond je na období 2021–2027 vyčleněno téměř 8
miliard eur. 2,7 miliardy eur na financování společného obranného výzkumu
a 5,3 miliardy eur na financování projektů rozvoje schopností založených na
spolupráci, které doplňují příspěvky členských států.

Otázka č. 2
V únoru 2022 představila Komise řadu opatření, která mají zásadní význam
pro obranu a bezpečnost v Evropské unii, jakož i pro integrovanější a
konkurenceschopnější evropský obranný trh. Který z následujících návrhů není
od Komise?
A. snížení investic do výzkumu a schopností v oblasti obrany
vyvíjených v rámcích spolupráce EU;
B. podněcování společného zadávání veřejných zakázek v oblasti
obranných schopností vyvíjených na základě spolupráce v rámci EU;
C. posílení bezpečnostního a obranného rozměru vesmíru na úrovni EU.

Otázka č. 3
Jaké by byly výhody společného zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany?
Napadá vás některá?


Výhodami jsou například: 1) zvýšení interoperability
evropských vnitrostátních ozbrojených sil; 2) podpora
konkurenceschopnosti technologické a průmyslové základny
EU v oblasti obrany.
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23. 2. 2022

Návrh nového aktu o datech
Otázka č. 1
V novém aktu o datech navrhla Komise nová pravidla ohledně toho, kdo může mít
napříč hospodářskými odvětvími přístup k datům generovaným v EU a využívat je.
Jaké možné výhody může podle vás nový akt o datech přinést?


Akt o datech zajistí spravedlnost v digitálním prostředí, povzbudí
konkurenční trh s daty, otevře příležitosti pro inovace založené
na datech a zajistí větší přístupnost dat pro všechny.
Jednotlivcům i podnikům poskytne větší kontrolu nad vlastními
daty díky posílenému právu na jejich přenositelnost, které umožní
snadné kopírování nebo přenos dat z různých služeb, kde jsou
generována inteligentními výrobky, stroji a zařízeními. Usnadní
se předávání dat poskytovatelům služeb i mezi nimi navzájem,
což povzbudí více aktérů (včetně malých a středních podniků) k
tomu, aby se do ekonomiky založené na datech zapojili.

Otázka č. 2
Očekává se, že nová pravidla o datech vytvoří do roku 2028 dodatečné zdroje
HDP členských států EU tím, že budou řešit právní, ekonomické a technické
problémy, které vedou k nedostatečnému využívání dat. Jak velké by toto zvýšení
přibližně bylo?
A. 70 miliard eur
B. 170 miliard eur
C. 270 miliard eur

Otázka č. 3
Technologie mohou zemědělcům například pomoci optimalizovat a zvyšovat
výnosy, zlepšit hospodářské plánování a činit prozíravější rozhodnutí o zdrojích a
snižovat náklady. Říká se tomu „přesné zemědělství“. Jaké údaje k němu mohou
napomoci?



Možné odpovědi jsou: 1) údaje o počasí, teplotě, vlhkosti v
reálném čase; 2) signály GPS; 3) údaje o půdě; 4) údaje o
potřebách rostlin atd.
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25. 2. 2022

Přijetí prvního balíčku sankcí v
návaznosti na ruskou agresi vůči
Ukrajině
Otázka č. 1
Základním nástrojem které politiky EU jsou omezující opatření nebo „sankce“?
A. rozvojová politika
B. společná zahraniční a bezpečnostní politika
C. politika sousedství EU

Otázka č. 2
Odkdy EU přijímá omezující opatření vůči Rusku v souvislosti s Ukrajinou?
A. od roku 2014
B. od roku 2018
C. od roku 2022
*Od března 2014 EU postupně zavádí vůči Rusku omezující opatření v reakci
na nezákonnou anexi Krymu.

Otázka č. 3
Jednou ze sankcí vůči jednotlivcům je zmrazení majetku. Co tento pojem
znamená?


Zmrazení majetku: všechny účty v bankách EU, které patří
osobám a subjektům na seznamu, jsou zmrazeny, což
znamená, že je zakázáno jim přímo či nepřímo poskytovat
jakékoli finanční prostředky nebo aktiva. Tím je zajištěno, že
jejich peníze již nemohou být použity na podporu ruského
režimu a ani jim nebude dopřáno najít bezpečné útočiště v EU.
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2. 3. 2022

Aktivace směrnice o dočasné ochraně
pro osoby prchající z Ukrajiny
Otázka č. 1
Co je to směrnice o dočasné ochraně?


Dočasná ochrana je výjimečné opatření, které má poskytnout
okamžitou a dočasnou ochranu v případě přílivu nebo hrozícího
přílivu velkého množství vysídlených osob ze zemí mimo EU,
které se nemohou vrátit do své země původu.

Otázka č. 2
Směrnice o dočasné ochraně byla přijata po konfliktech v bývalé Jugoslávii.
Kdy však byla tato směrnice použita poprvé?


Směrnice byla poprvé aktivována v březnu 2022 v reakci na
válku na Ukrajině.

Otázka č. 3
Uveďte některé z práv, na které mají osoby požívající dočasnou ochranu nárok.


Možné odpovědi jsou: 1) povolení k pobytu po celou dobu trvání
ochrany; 2) přístup k sociální péči, lékařské péči, vzdělání,
ubytování nebo bydlení, bankovním službám, řízení o azylu,
informacím o dočasné ochraně; 3) přístup k zaměstnání
(*podle podmínek); 4) volný pohyb (po dobu 90 dnů v rámci
180denního období po vydání povolení k pobytu v hostitelské
zemi EU); 5) přesun do jiné země EU (před vydáním povolení k
pobytu); 6) za určitých okolností možnost sloučení rodin.
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8. 3. 2022

Návrh celounijních pravidel pro
potírání násilí na ženách
a domácího násilí
Otázka č. 1
V rámci celoevropských pravidel pro potírání násilí na ženách a domácího násilí
chce Komise mimo jiné kriminalizovat kybernetické násilí, včetně
kybernetického pronásledování a kybernetického obtěžování. Víte, co tyto tři
trestné činy obnášejí?






Kybernetické pronásledování je moderní formou násilí, které je
často pácháno na rodinných příslušnících nebo osobách žijících ve
stejné domácnosti, dopouštějí se ho však také bývalí partneři nebo
osoby, které oběť zná. Predátor obvykle zneužívá technologie k nátlaku
nebo kontrole, manipulaci a sledování, čímž zvyšuje strach, úzkost a
postupnou izolaci oběti od přátel a rodiny.
Kybernetické obtěžování zahrnuje útoky, například výhrůžky,
urážky nebo jiné urážlivé chování vůči jednotlivcům, zejména ženám
a dívkám, které se obvykle odehrávají prostřednictvím sociálních médií
nebo jiných online služeb.
Sdílení intimních nebo zmanipulovaných snímků bez souhlasu
je další moderní formou násilí, která spočívá ve zpřístupnění fotografií,
videí nebo jiných intimních materiálů jiné osoby prostřednictvím
prostředků informačních a komunikačních technologií (např. sociálních
sítí, mobilních telefonů) bez souhlasu této osoby nebo v předchozí
manipulaci s intimními snímky tak, aby to vypadalo, že se jiná osoba
účastní sexuálních aktivit („deepfake“).
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Otázka č. 2
Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí
je referenčním měřítkem mezinárodních norem v této oblasti. Pod jakým
názvem je tato úmluva také známá?
A. Ženevská úmluva
B. Istanbulská úmluva
C. Chicagská úmluva

Otázka č. 3
Kolik žen (v procentech) v rámci EU zažilo sexuální obtěžování?
A. 50 % – každá druhá
B. 38 %
C. 29 %
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21. 3. 2022

Dohoda o
Strategickém kompasu
Otázka č. 1
Pro kterou oblast politiky byl Strategický kompas vypracován?
A. hospodářská soutěž
B. regionální politika
C. bezpečnost a obrana
*Strategický kompas poskytuje Evropské unii ambiciózní akční plán na
posílení bezpečnostní a obranné politiky EU do roku 2030.

Otázka č. 2
Jaké jsou čtyři pilíře Strategického kompasu, společného postupu EU v oblasti
bezpečnosti a obrany?
A. jednat, investovat, rozvíjet partnerství a zajistit bezpečnost
B. analyzovat, posoudit, zapojit se a realizovat
C. vytvořit, vyzkoušet, vylepšit a nasadit

Otázka č. 3
Co je to kapacita EU pro rychlé nasazení?
A. 5 000 kamerových dronů pro pořizování fotografií a videí;
B. 5 000 vojáků, kteří mohou být nasazeni v reakci na
bezprostřední hrozby a v krizových situacích;
C. 5 000 lékárniček, které mohou být využity v určité zemi v rámci EU.
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23. 3. 2022

Představení opatření
ke zvýšení celosvětového
potravinového zabezpečení
Otázka č. 1
Jaké kroky podnikla Evropská komise, když viděla prudký nárůst světových cen
komodit, který ještě urychlila invaze Ruska na Ukrajinu?
Evropská komise představila řadu krátkodobých a střednědobých
opatření na posílení celosvětového potravinového zabezpečení a na
podporu zemědělců a spotřebitelů v EU. Je to například:
 pomoc při odvozu obilí z Ukrajiny,
 podpora zemědělců v EU a zranitelných skupin obyvatelstva,
 zvyšování produkce potravin;
 odstranění omezení obchodu s potravinami;
 být hlavním poskytovatelem humanitární a rozvojové pomoci
v oblasti potravin a potravinových systémů;
 zavedení pohotovostních plánů pro zásobování potravinami a
potravinového zabezpečení.

Otázka č. 2
EU přijímá veškerá nezbytná opatření, aby přispěla k celosvětovému
potravinovému zabezpečení. V kolika zemích plánuje EU podporovat
udržitelnost potravinových systémů?
A. 65
B. 70
C. 75
*V programu mezinárodní spolupráce na období 2021–27 bude EU
spolupracovat na rozvoji udržitelnosti potravinových systémů s přibližně 70
partnerskými zeměmi. Na tokijském summitu o výživě pro růst, který proběhl
v prosinci 2021, se EU společně s členskými zeměmi zavázala k tomu, že se
bude i nadále věnovat problematice podvýživy a na tuto oblast vyčlení částku
4,3 miliardy eur, z čehož půjde minimálně 2,5 miliardy eur na mezinárodní
spolupráci související s výživou (období 2021–2024).
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Otázka č. 3
Jedním z konkrétních cílů transformace potravinového systému EU je strategie
EU „Od zemědělce ke spotřebiteli“. O kolik má tato strategie do roku 2030
snížit používání pesticidů a z něj plynoucí rizika?
A. o 25 %
B. o 40 %
C. o 50 %
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23. 3. 2022

Představení možností, jak zmírnit
vysoké ceny energií pomocí
společných nákupů plynu a povinných
minimálních zásob plynu
Otázka č. 1
V březnu 2022 Komise nastínila možnosti, jak zmírnit vysoké ceny energií pomocí
společných nákupů plynu a povinných minimálních zásob plynu. Jaká je úroveň
povinných minimálních zásob plynu pro příští zimu (2022–2023)?
A. 70 %
B. 80 %
C. 90 %

Otázka č. 2
Jak by „evropská solidarita v oblasti skladování plynu“ fungovala v praxi?


Vzhledem k tomu, že ne všechny členské státy mají na svém
území skladovací zařízení, měla by existovat minimální rezerva
plynu, k níž musí mít přístup v jiných členských státech. Členské
státy bez skladovacích zařízení budou muset zajistit, aby
provozovatelé na jejich území měli v sousedním členském státě k
dispozici zabezpečené množství plynu pokrývající 15 % jejich
roční spotřeby plynu. Alternativně mohou členské státy bez
skladovací kapacity zavést mechanismus sdílení zátěže.

Otázka č. 3
73 % celkové kapacity zásobníků plynu v EU je soustředěno v pěti členských
státech. Které to jsou?
A. Německo, Itálie, Francie, Nizozemsko a Rakousko
B. Polsko, Itálie, Rakousko, Chorvatsko a Maďarsko
C. Švédsko, Belgie, Francie, Řecko a Lotyšsko
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30. 3. 2022

Návrh nových pravidel v oblasti
oběhového hospodářství, aby se
udržitelné výrobky staly v EU normou
Otázka č. 1
EU přechází na model oběhového hospodářství, který je založen na
udržitelnějších výrobcích, které účinněji využívají zdroje. Jaký přínos to podle
vás bude mít pro vás jako spotřebitele?


Může jít například o: 1) prodloužení životnosti vašich výrobků;
2) úsporu energie, zdrojů a nákladů; 3) více informací, abyste
mohli činit udržitelná rozhodnutí.

Otázka č. 2
Komise navrhla aktualizaci pravidel EU pro spotřebitele s cílem zajistit, že
spotřebitelé mohou při nákupu výrobků přijímat informovaná rozhodnutí, která
jsou šetrná k životnímu prostředí. Které z následujících informací budou
obchodníci povinni poskytovat spotřebitelům?
A. informace o udržitelnosti a energetické účinnosti výrobků
B. informace o trvanlivosti a opravitelnosti výrobků
C. informace o ekodesignu a klimatické stopě výrobků

Otázka č. 3
Kolik textilu se v EU ročně vyhodí?
A. přibližně 3 kg na osobu
B. přibližně 6 kg na osobu
C. přibližně 11 kg na osobu
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9. 4. 2022

Konání dárcovské akce
„Stojíme za Ukrajinou“
Otázka č. 1
V dubnu 2022 se v rámci celosvětové dárcovské akce a kampaně „Stojíme za
Ukrajinou“ vybralo více než 10 miliard eur pro osoby prchající před ruskou
invazí. Ve kterém městě se tato událost konala?
A. Brusel
B. Varšava
C. Bratislava

Otázka č. 2
S jakou zemí se Evropská komise spojila při organizaci celosvětové dárcovské
kampaně „Stojíme za Ukrajinou“?
A. s USA
B. s Kanadou
C. s Austrálií

Otázka č. 3
Kolik finančních prostředků dárci poskytli během dárcovská akce „Stojíme za
Ukrajinou“?
A. více než 1 miliardu eur
B. více než 5 miliard eur
C. více než 10 miliard eur
*V rámci celosvětové dárcovské akce a kampaně „Stojíme za Ukrajinou“ bylo
vybráno 9,1 miliardy eur pro osoby, které prchají před ruskou invazí v rámci
Ukrajiny i do zahraničí, z toho 1 miliarda eur od Evropské komise. Nadto
Evropská banka pro obnovu a rozvoj oznámila dodatečnou půjčku na pokrytí
potřeb osob vysídlených v důsledku invaze ve výši 1 miliardy eur.
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9. 4. 2022

30. výročí operací humanitární
pomoci a civilní ochrany
Otázka č. 1
Humanitární činnost EU se řídí čtyřmi zásadami. Napadá vás některá?
 Lidskost, neutralita, nestrannost a nezávislost.

Otázka č. 2
O pomoc v rámci mechanismu civilní ochrany EU může požádat kterákoli země
na světě, ale také OSN a její agentury nebo příslušná mezinárodní organizace.
V roce 2021 byl mechanismus aktivován 114krát. Například v reakci na i)
onemocnění COVID-19 v Evropě a ve světě; ii) záplavy v Belgii; iii) lesní požáry
ve Středomoří, na západním Balkáně a v Rakousku; iv) repatriace z
Afghánistánu a v) zemětřesení a hurikán na Haiti. Jaká byla dosud největší
operace?


Největší nouzovou operaci od vzniku mechanismu vyvolala
agrese Ruska vůči Ukrajině.

Otázka č. 3
Humanitární potřeby v posledních letech dramaticky vzrostly v důsledku
pandemie COVID-19 a klimatu. Kolik lidí potřebovalo v roce 2021 podle
odhadů OSN humanitární pomoc?
A. 150 milionů
B. 430 milionů
C. 235 milionů
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27. 4. 2022

Návrh nové politiky v oblasti legální
migrace
Otázka č. 1
Jaký podíl na celkové populaci EU bude v roce 2070 představovat
obyvatelstvo v produktivním věku?
A. přibližně 45 %
B. přibližně 55 %
C. přibližně 65 %

Otázka č. 2
Ve kterých odvětvích se trh práce v EU potýká s nedostatkem pracovníků?


Mimo jiné v oblasti cestovního ruchu, pohostinství, IT a
zdravotnictví.

Otázka č. 3
Proč EU potřebuje legální migraci?


Možné odpovědi jsou: 1) aby podpořila oživení ekonomiky EU;
2) aby řešila nedostatek pracovních sil na trhu práce v EU; 3)
aby řešila demografické problémy; 4) aby se připravila na
budoucí potřeby; 5) aby přilákala talentované/kvalifikované
osoby; 6) aby vytvořila bezpečné cesty do Evropy; 7) aby šla
ruku v ruce s přechodem EU na ekologickou a digitální
ekonomiku.
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Zahájení fungování evropského
prostoru pro zdravotní data
Otázka č. 1
Evropský prostor pro zdravotní data je prvním společným datovým prostorem
EU v konkrétní oblasti, který vznikl na základě strategie EU pro data. V jakých
dalších oblastech se plánují datové prostory? Můžete některou uvést?


V evropské strategii pro data z února 2020 bylo předesláno
vytvoření datových prostorů v deseti strategických oblastech:
zdraví, zemědělství, výroba, energetika, mobilita, finance,
veřejná správa, dovednosti, evropský cloud pro otevřenou
vědu a plnění cílů Zelené dohody coby průřezové klíčové
priority.

Otázka č. 2
Napadá vás některý přínos, který pro vás evropský prostor pro zdravotní data
představuje?






Ke svým zdravotním datům budete mít přístup v elektronické
podobě okamžitě a bez jakýchkoli nákladů.
Svá data budete moci sdílet se zdravotníky na vnitrostátní
nebo přeshraniční úrovni.
Budete moci přidávat informace, opravovat chyby, omezovat
přístup a získávat informace o tom, jak jsou vaše data
využívána.
Budete mít právo na zdravotní data vydávaná a přijímaná ve
společném evropském formátu.
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Otázka č. 3
Jaký dopad bude mít evropský prostor pro zdravotní data na lékaře a další
zdravotnické pracovníky? Napadá vás nějaký příklad?





Budou mít rychlejší přístup ke zdravotním záznamům pacientů,
a to i přes hranice.
Prostřednictvím snadnějšího a rychlejšího přístupu k
příslušným zdravotním datům budou zdravotničtí pracovníci
schopni zlepšit kontinuitu péče.
Snadněji tak získají přístup ke zdravotním záznamům z
různých systémů, čímž se vyhnou administrativní zátěži
spojené s ručním kopírováním záznamů z různých systémů.
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Konference o budoucnosti Evropy
předkládá svou závěrečnou zprávu
Otázka č. 1
Kolik návrhů přibližně zformulovali evropští občané v průběhu Konference o
budoucnosti Evropy?
A. 29
B. 49
C. 69
*Na závěrečném ceremoniálu ve Štrasburku obdrželi předsedové Evropského
parlamentu, Komise a Rady závěrečnou zprávu účastníků konference, která
obsahuje 49 rozsáhlých, ambiciózních a perspektivních návrhů a 326
jednotlivých opatření.

Otázka č. 2
O jakých tématech diskutovali občané na Konferenci o budoucnosti Evropy?
Můžete některé uvést?


Jednalo se o devíti hlavních tématech: 1) silnější ekonomika,
sociální spravedlnost a pracovní místa; 2) vzdělávání, kultura,
mládež a sport; 3) digitální transformace; 4) evropská
demokracie; 5) hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost; 6)
změna klimatu, životní prostředí; 7) zdraví; 8) EU ve světě a 9)
migrace.

Otázka č. 3
Tři vedoucí představitelé EU podepsali v březnu 2021 společné prohlášení,
které připravilo půdu pro zahájení Konference o budoucnosti Evropy. Kdo to
byl?


Společné prohlášení ke Konferenci o budoucnosti Evropy
podepsali zesnulý předseda Evropského parlamentu David
Sassoli, portugalský premiér António Costa jménem Rady EU a
předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová.
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Návrh nových právních předpisů EU
pro předcházení pohlavnímu
zneužívání dětí na internetu a boj
proti němu
Otázka č. 1
V roce 2010 bylo v EU nahlášeno 23 000 případů pohlavního zneužívání dětí. Kolik
jich přibližně bylo v roce 2020?
A. více než 250 000
B. více než 500 000
C. více než 1 milion
*V uplynulých letech došlo k ohromnému nárůstu hlášení o pohlavním
zneužívání. V mnoha případech se na zneužívání přijde až ve chvíli, kdy jsou
činy pachatelů odhaleny online. Komise navrhla nové právní předpisy EU na
podporu poskytovatelů online služeb, aby mohli účinněji vyhledávat a hlásit
případy sexuálního zneužívání dětí na internetu a předcházet jim.

Otázka č. 2
EU navrhla nové právní předpisy pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí na
internetu a boj proti němu Na koho se tato nová pravidla budou vztahovat?
 Navržená pravidla se budou vztahovat na poskytovatele online
služeb nabízející služby v EU, konkrétně na hostingové služby a
interpersonální komunikační služby (například služby zasílání
zpráv), obchody s aplikacemi a poskytovatele přístupu k
internetu.

Otázka č. 3
Práva dětí jsou zakotvena v Úmluvě OSN o právech dítěte i v Listině základních
práv EU. Můžete uvést některé právo, na něž mají děti nárok?
 Možné odpovědi jsou: 1) právo na život; 2) právo na jméno a státní
příslušnost; 3) právo na identitu; 4) nediskriminace; 5) právo na
rodinu; 6) zdraví; 7) ochrana před újmou; 8) vzdělání; 9) svoboda
myšlení; 10) přístup k informacím.
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Představení plánu REPowerEU
Otázka č. 1
Můžete navrhnout nějaký způsob, jak snížit spotřebu energie v našem
každodenním životě?


Existuje řada způsobů, jak to udělat. Například: 1) snížení
teploty vytápění / menší používání klimatizace; 2) úspornější
způsob jízdy; 3) přechod na veřejnou dopravu a aktivní
mobilitu; 4) účinnější využívání domácích spotřebičů.

Otázka č. 2
Jaká krátkodobá opatření navrhla EU ve svém plánu REPowerEU, aby ukončila
závislost na ruských fosilních palivech? Můžete některé uvést?


Možné odpovědi jsou: 1) úspory energie; 2) společné nákupy
plynu, LNG a vodíku; 3) nová energetická partnerství se
spolehlivými dodavateli; 4) rychlé zavádění projektů v oblasti
solární a větrné energie; 5) zvýšení produkce biomethanu; 6)
naplnění zásobníků plynu na 80 % kapacity do 1. listopadu
2022.

Otázka č. 3
Se kterými zeměmi podepsala Komise v červnu 2022 třístranné memorandum
o porozumění, které má zajistit vývoz zemního plynu do Evropy?
A. s Egyptem a Izraelem
B. s Norskem
C. s Alžírskem
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Analýza nedostatků v investicích do
obrany a návrhy dalších opatření na
posílení evropské průmyslové a
technologické základny obrany
Otázka č. 1
Jaké jsou hlavní mezery v oblasti investic do obrany v EU? Můžete některé
uvést?


Jsou to: mezery ve výdajích na obranu, mezery v obranném
průmyslu a mezery v obranných schopnostech.

Otázka č. 2
Komise navrhla specializovaný krátkodobý nástroj, který má motivovat
členské státy, jež jsou ochotny společně zadávat veřejné zakázky, aby
odstranily nejnaléhavější a nejkritičtější mezery formou spolupráce. Kolik je
Komise připravena do tohoto programu investovat?
A. 250 milionů eur
B. 500 milionů eur
C. 750 milionů eur

Otázka č. 3
Kolik členské státy EU v roce 2020 dohromady vynaložily na obranu?
A. 50 miliard eur
B. 100 miliard eur
C. 200 miliard eur
*Vynaložily více než 200 miliard eur. Odhaduje se, že v roce 2021 jejich
společné výdaje vzrostly na 220 miliard eur.
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Zahájení strategického
partnerství se státy Perského zálivu
Otázka č. 1
Která země není členem Rady pro spolupráci v Perském zálivu?
A. Bahrajn
B. Jordánsko
C. Kuvajt

Otázka č. 2
Kdy byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Evropským hospodářským
společenstvím a Radou pro spolupráci v Perském zálivu?
A. v roce 1988
B. v roce 1989
C. v roce 1990

Otázka č. 3
Můžete uvést některou oblast, na kterou se vztahuje partnerství EU se zeměmi
Perského zálivu?


Partnerství se týká různých oblastí, například: obchodu a
investicí, dopravy, energetiky, digitalizace, výzkumu a inovací,
vesmíru, ekologické transformace, regionální bezpečnosti,
humanitární pomoci, právního státu a lidských práv.
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Přijetí plánu pro mimořádné situace v
dopravě s opatřeními na ochranu
dopravy v EU v době krize
Otázka č. 1
Co znamená zkratka EASA?
A. Evropský akční plán pro strategickou autonomii
B. Evropské sdružení pro udržitelné zemědělství
C. Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví
*Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví je agenturou EU odpovědnou
za bezpečnost civilního letectví. Jejím cílem je dosáhnout nejvyšších
společných standardů bezpečnosti a ochrany životního prostředí v civilním
letectví a zajistit vám co nejbezpečnější let.

Otázka č. 2
Komise pracuje na posílení odolnosti dopravy v EU v době krize. Plán pro
mimořádné situace v dopravě, který navrhla, vychází ze zkušeností s pandemií
COVID-19 a zohledňuje výzvy, kterým odvětví dopravy v EU čelí od začátku
vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině. Obsahuje deset hlavních opatření.
Můžete některé uvést?


Možné odpovědi jsou: 1) zajištění, aby právní předpisy EU pro
oblast dopravy odpovídaly krizovým situacím; 2) zajištění
odpovídající podpory pro odvětví dopravy; 3) zajištění volného
pohybu zboží, služeb a osob; 4) řízení toků uprchlíků a
repatriace uvízlých cestujících a pracovníků v dopravě; 5)
zajištění minimální konektivity a ochrany cestujících; 6) sdílení
dopravních informací; 7) posílení koordinace dopravní politiky;
8) posílení kybernetické bezpečnosti; 9) testování
mimořádných situací v dopravě; 10) spolupráce s
mezinárodními partnery.
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Otázka č. 3
Co jsou zelené pruhy?
A. pruhy a mosty pro bezpečný přechod zvířat přes dálnice v EU;
B. pruhy pro přepravu očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 do
všech zemí EU;
C. hraniční přechody, které zajišťují plynulý tok zboží.
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Návrh pravidel týkajících se
porušování omezujících opatření a
zmrazování a konfiskace majetku
osob, které porušují omezující
opatření, a dalších pachatelů trestné
činnosti
Otázka č. 1
V březnu 2022 zřídila EU pracovní skupinu, která má koordinovat vymáhání
sankcí proti ruským a běloruským oligarchům. Jak se tato pracovní skupina
nazývá?
A. pracovní skupina „Confiscate and dispose“
B. pracovní skupina „Trace and freeze“
C. pracovní skupina „Freeze and seize“

Otázka č. 2
Kolika osobám dosud (do července 2022) uložila EU sankce za jednání
narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny?
A. 905
B. 1212
C. 1342
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Otázka č. 3
V rámci hospodářských sankcí uvalila EU na Rusko řadu dovozních a vývozních
omezení. Jaké zboží nelze do Ruska z EU vyvážet? Napadá vás některé?
Na seznamu sankcionovaných produktů jsou mimo jiné:
 nejmodernější technologie (např. kvantové počítače a
pokročilé polovodiče, špičková elektronika a software),
 některé typy strojů a dopravních zařízení,
 konkrétní zboží a technologie potřebné pro rafinaci ropy,
 zařízení, technologie a služby pro energetický průmysl,
 zboží a technologie leteckého a kosmického průmyslu (např.
letadla, náhradní díly nebo jakýkoli druh vybavení pro letadla
a vrtulníky, letecké palivo),
 zboží pro námořní plavbu a radiokomunikační technologie,
 řada zboží dvojího užití (zboží, které lze použít jak pro civilní,
tak pro vojenské účely), například drony a software pro drony
nebo šifrovací zařízení,
 luxusní zboží (např. luxusní automobily, hodinky, šperky).
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Politická dohoda o genderové
vyváženosti v řídicích a dozorčích
orgánech společností
Otázka č. 1
Který výraz se často používá jako metafora k překonání neviditelné bariéry,
která brání ženám v postupu na vyšší pozice?
A. nesplněné sny
B. rozbití skleněného stropu
C. porušení tradice

Otázka č. 2
Pouze třetinu členů nevýkonných orgánů společností tvoří ženy a ve výkonných
orgánech je to ještě méně. Návrh směrnice o zlepšení genderové vyváženosti
mezi nevýkonnými členy správní rady stanoví cíl pro společnosti EU kotované
na burzách cenných papírů EU, aby urychlily dosažení lepší genderové
vyváženosti. Co je tímto cílem?
A. 50 % nedostatečně zastoupeného pohlaví mezi nevýkonnými členy
správní rady a 43 % mezi všemi členy správní rady
B. 45 % nedostatečně zastoupeného pohlaví mezi nevýkonnými členy
správní rady a 38 % mezi všemi členy správní rady
C. 40 % nedostatečně zastoupeného pohlaví mezi nevýkonnými
členy správní rady a 33 % mezi všemi členy správní rady

Otázka č. 3
Do kdy se Evropská komise vynasnaží dosáhnout genderové parity (50 %) na
všech úrovních svého řízení?
A. do konce roku 2023
B. do konce roku 2024
C. do konce roku 2025
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Posílení kodexu zásad boje proti
dezinformacím a jeho komplexnější
podoba
Otázka č. 1
Kodex zásad boje proti dezinformacím se vztahuje na …?
A. online platformy, přední technologické společnosti a klíčové
hráče v reklamním odvětví, kteří jej podepsali
B. uživatele
C. donucovací orgány

Otázka č. 2
Který z níže uvedených subjektů není signatářem posíleného kodexu zásad
boje proti dezinformacím EU?
A. Clubhouse
B. TikTok
C. Weibo

Otázka č. 3
Jak se obvykle definují dezinformace?
A. falešné příběhy, které vypadají jako zprávy, šíří se na internetu nebo
pomocí jiných médií a jsou obvykle vytvořené s cílem ovlivnit politické
názory nebo jako vtip;
B. falešný nebo zavádějící obsah sdílený bez škodlivého úmyslu, ačkoli
jeho účinky mohou přesto být škodlivé;
C. falešný nebo zavádějící obsah, který je šířen s úmyslem
klamat nebo zajistit hospodářský či politický prospěch a který
může způsobit újmu veřejnosti.
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Politická dohoda o nařízení, které má
řešit narušení způsobená
zahraničními subvencemi na
jednotném trhu
Otázka č. 1
Co je cílem nařízení o zahraničních subvencích?
A. podpořit soulad dotací s pravidly organizace WTO
B. regulovat poskytování finančních prostředků EU, které mají dopad na
třetí země
C. řešit subvence třetích zemí, které způsobují narušení vnitřního
trhu

Otázka č. 2
Proč nařízení o zahraničních subvencích posuzuje pouze zahraniční subvence?
A. Protože zahraniční subvence jsou škodlivější než subvence
poskytované v EU.
B. Protože subvence poskytované v EU jsou již posuzovány podle
pravidel státní podpory EU.
C. Protože třetí země rovněž posuzují dopad subvencí EU na své
ekonomiky.

Otázka č. 3
Pokud Komise zjistí zahraniční subvenci podle nařízení o zahraničních
subvencích, bude tato subvence automaticky zakázána?
A. Ano, subvence bude automaticky zakázána.
B. Ano, subvence bude automaticky zakázána, pokud se zjistí, že
narušuje vnitřní trh.
C. Ne, nařízení neobsahuje automatický zákaz subvencí, ale jejich
negativní a pozitivní účinky je třeba posuzovat případ od
případu.
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Zahájení přístupových jednání s
Albánií a Severní Makedonií
Otázka č. 1
Které jsou současné kandidátské země EU (v červenci 2022)?
a. Izrael, Arménie, Maroko, Austrálie
b. Albánie, Severní Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko,
Turecko a Ukrajina
c. Bosna a Hercegovina, Kosovo, Gruzie

Otázka č. 2
Která země vstoupila do EU jako poslední a kdy?


Chorvatsko, dne 1. července 2013.

Otázka č. 3
Kolik mají jednání o přistoupení k EU celkem kapitol?
A. 25
B. 35
C. 45

