VON DER LEYENKOMMISSIONEN —
101 PUNKTER

Siden denne mandatperiodes start har von der Leyen-Kommissionen arbejdet
på at opfylde sit løfte om at gøre Den Europæiske Union grønnere, mere digital
og mere retfærdig og beskæftiget sig med historiske begivenheder, der har
haft betydning for mange europæeres liv — covid-19-pandemien og Ruslands
krig mod Ukraine.
Med dette spil kan du se tilbage på, hvad Kommissionen har gjort i løbet af
de seneste tre år og teste din viden om de vigtigste initiativer, som
Kommissionen har fremlagt med henblik på at opfylde sine løfter fra
mandatperiodens start og tackle de hidtil usete udfordringer, som den har
stået over for.

Spillets gang
Hver begivenhed ledsages af tre spørgsmål, der er knyttet til emnet. Når
spilleren lander på firkanten, læses spørgsmålet fra denne folder op af en af
medspillerne. Hvis spilleren svarer rigtigt, må vedkommende kaste terningen
igen og forsøge at svare på et nyt spørgsmål. Hvis spilleren svarer forkert, går
turen videre til næste spiller. Hver spiller må højst kaste terningen tre gange i
træk. Hvis spilleren har svaret rigtigt tre gange i træk, går turen videre til
næste spiller, men spilleren får et ekstrakast, som vedkommende kan bruge i
de næste runder, hvis han/hun svarer forkert. Den spiller, der først når over
målstregen, vinder spillet.

Bemærk: Oplysningerne i denne folder udgør status pr. 16. august 2022

1.12.2019

Von der LeyenKommissionen tiltræder
Sp. 1
Hvor mange kvinder har været formand for Europa-Kommissionen?


Kun én! I december 2019 afløste Ursula von der Leyen Jean-Claude
Juncker som formand for Europa-Kommissionen og blev således valgt
som den første kvindelige kommissionsformand.

Sp.

2

Hvornår blev Ursula von der Leyen valgt som formand for EuropaKommissionen af Europa-Parlamentet?
A. I maj 2019
B. I juli 2019
C. I september 2019

Sp. 3
Kan du nævne en af von der Leyen-Kommissionens seks politiske prioriteter?







En europæisk grøn pagt
Et Europa klar til den digitale tidsalder
En økonomi, der tjener alle
Et stærkere Europa i verden
Fremme af vores europæiske levevis
Nyt skub i det europæiske demokrati

01
11.12.2019

Lancering af den
europæiske grønne pagt
Sp. 1
Hvad er det primære mål, som Europa-Kommissionen ønsker at opnå med
den europæiske grønne pagt?
A. Europa skal gøres til det første klimaneutrale kontinent inden
2050.
B. Europa skal gøres til det grønneste kontinent inden 2050.
C. Europa skal gøres til den første producent af grønne produkter inden
2050.

Sp. 2
Hvor stor en procentdel af investeringerne fra NextGenerationEU og EU's
syvårige budget vil blive brugt til at finansiere den grønne pagt?
A. En tredjedel
B. To tredjedele
C. Det hele

Sp. 3
Hvor
meget
ønsker
Europa-Kommissionen
at
reducere
drivhusgasemissionerne med inden 2030 (sammenlignet med 1990niveauerne)?
A. Med mindst 15 %
B. Med mindst 35 %
C. Med mindst 55 %

02
14.1.2020

Fremlæggelse af investeringsplanen
for den europæiske grønne pagt og
mekanismen for en retfærdig
omstilling
Sp. 1
Hvad er formålet med investeringsplanen for den europæiske grønne pagt?
 At stille EU-midler til rådighed for nødvendige offentlige og
private investeringer for at Europa kan blive den første
klimaneutrale blok i verden senest i 2050.

Sp. 2
Mekanismen for retfærdig omstilling er et vigtigt redskab til at sikre, at
omstillingen til en klimaneutral økonomi sker på en retfærdig måde, så ingen
lades i stikken. Hvor meget finansiering vil mekanismen for retfærdig
omstilling mobilisere?
A. Mindst 20 mia. EUR
B. Mindst 60 mia. EUR
C. Mindst 100 mia. EUR

Sp. 3
Hvilke regioner vil få mest gavn af mekanismen for retfærdig omstilling?
 Der vil være støtte til rådighed for alle medlemsstater med
fokus på de mest kulstofintensive regioner eller regioner med
flest mennesker, der arbejder med fossile brændstoffer.

03
31.1.2020

Det Forenede Kongerige
forlader EU
Sp. 1
Hvornår blev der opnået enighed om udtrædelsesaftalen med EU og Det
Forenede Kongerige, og hvornår trådte den i kraft?


Udtrædelsesaftalen med EU og Det Forenede Kongerige blev
indgået den 1. oktober 2019, og den trådte i kraft den 1.
februar 2020.

Sp. 2
Hvem ledte forhandlingerne fra EU's side om Det Forenede Kongeriges
udtræden af EU?


Michel Barnier

Sp. 3
Hvad er navnet på den løsning, der blev fundet for Irland og Nordirland under
forhandlingerne mellem EU og Det Forenede Kongerige?
A. Udtrædelsesaftalen
B. Handels- og samarbejdsaftalen
C. Protokollen om Irland/Nordirland

04
5.2.2020

Fremlæggelse af den
nye tilgang
til EU-tiltrædelsesforhandlinger
Sp. 1
Hvad er de fire grundlæggende principper i den nye udvidelsesmetode?


Troværdighed, forudsigelighed, dynamik og stærkere politisk
styring.

Sp. 2
Hvilken europæisk by har givet navn til de tiltrædelseskriterier, et land skal
opfylde for at opnå tiltrædelsesstatus?
A. København
B. Bruxelles
C. Ljubljana

Sp. 3
Hvilke partnere i EU mener vi, når vi taler om Vestbalkan?


Albanien,
Bosnien-Hercegovina,
Nordmakedonien og Serbien.

Kosovo,

Montenegro,

05
19.2.2020

Offentliggørelse af dagsordenen om
udformning af Europas digitale
fremtid
Sp. 1
Kan du nævne en af de tre hovedsøjler i den europæiske digitale omstilling?


Mulige svar: 1) teknologi, der tjener alle, 2) en fair og
konkurrencedygtig digital økonomi, 3) et åbent, demokratisk og
bæredygtigt samfund.

Sp. 2
EU sigter mod at blive førende på verdensplan i forhold til den digitale
omstilling. Kan du nævne en måde, hvorpå dette kan opnås?


Mulige svar: 1) ved at blive rollemodel for den digitale
verdensøkonomi, 2) ved at støtte udviklingslandene i deres
digitalisering, 3) ved at udvikle digitale standarder og udbrede
dem internationalt.

Sp. 3
Kan du nævne en måde, hvorpå den digitale strategi kan hjælpe EU med at
blive klimaneutral gennem den europæiske grønne pagt?



Mulige svar: 1) ved at lancere en ny industristrategi for EU, 2)
ved at fremme EU's evne til at forudsige og håndtere
miljøkatastrofer, 3) ved at støtte den cirkulære økonomi, 4) ved
at lancere et initiativ for cirkulært udstyr, 5) ved at gøre
datacentre og IKT-infrastrukturer klimaneutrale inden 2030, 6)
ved at udnytte teknologier som kunstig intelligens, 5G, cloud,
edge og tingenes internet 7) ved at understøtte sammenkoblede
og automatiske transportsystemer, 8) ved at gøre offentlige
indkøb mere bæredygtige, 9) ved at vedtage en fælles standard
for universalopladere til elektronisk udstyr.

06
4.3.2020

Vedtagelse af den
europæiske klimalov
Sp. 1
Hvor lang tid tog det for forslaget til den europæiske klimalov at træde i kraft?
A. 1 år og 3 måneder (marts 2020 til juli 2021)
B. 2 år og 2 måneder (januar 2020 til marts 2022)
C. 2 år og 6 måned (december 2019 til maj 2022)

Sp. 2
Nævn en af de fem målsætninger i den europæiske klimalov.


Mulige svar: 1) udstikke en langsigtet kurs for at nå målet om
klimaneutralitet senest i 2050 i alle politikker på en socialt
retfærdig og omkostningseffektiv måde, 2) fastsætte et mere
ambitiøst 2030-mål i EU for at bringe Europa på en ansvarlig
vej mod klimaneutralitet senest i 2050, 3) oprette et system
til at overvåge fremskridt og om nødvendigt sætte yderligere
foranstaltninger i værk, 4) skabe forudsigelighed for
investorer og andre økonomiske aktører, 5) sikre, at
omstillingen til klimaneutralitet er irreversibel.

Sp. 3
Hvad er EU's mål for 2030 med hensyn til at reducere nettoudledningen af
drivhusgasser (sammenlignet med niveauerne i 1990)?
A. Mindst 30 %
B. Mindst 55 %
C. Mindst 72 %

07
5.3.2020

Vedtagelse af en ny strategi
for ligestilling mellem kønnene 20202025
Sp. 1
Hvornår blev princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder med hensyn
til ligeløn første gang oprettet?
A. Med Romtraktaten (1957)
B. Med Maastrichttraktaten (1992)
C. Med Lissabontraktaten (2007)

Sp. 2
Kan du nævne et af de vigtigste mål i strategien for ligestilling mellem mænd
og kvinder 2020-2025?


Mulige svar: 1) udryddelse af kønsbaseret vold, 2)
udfordringer med hensyn til kønsstereotyper, 3) udligning af
kønsforskelle på arbejdsmarkedet, 4) lige deltagelse på tværs
af forskellige sektorer af økonomien, 5) afhjælpning af
kønsbestemte løn- og pensionsforskelle, 6) udligning af
forskellen mellem mænd og kvinder med hensyn til
børnepasning, 7) opnåelse af fuld ligestilling på
beslutningsniveauerne og i politik.

Sp. 3
Hvor stor er andelen af kvinder i de nationale parlamenter i EU?
A. 10 %
B. 33 %
C. 49 %

08
9.3.2020

Vedtagelse af en omfattende EUstrategi for Afrika
Sp. 1
Den foreslåede EU-strategi for Afrika opstiller fem centrale partnerskaber
mellem de to kontinenter. Kan du nævne ét?


Mulige svar: 1) bæredygtig vækst og job, 2) grøn omstilling og
adgang til energi, 3) digital omstilling, 4) fred, sikkerhed og
forvaltning, 5) migration og mobilitet.

Sp. 2
Hvor meget har EU's Global Gateway-investeringspakke for Afrika til formål
at mobilisere i investeringer?
A. 100 mia. EUR
B. 150 mia. EUR
C. 200 mia. EUR

Sp. 3
Hvornår blev partnerskabet mellem Afrika og EU formelt indledt for første
gang?
A. I 2000
B. I 2005
C. I 2010
*Partnerskabet mellem Afrika og EU blev formelt indledt i 2000 på det
første topmøde mellem Den Afrikanske Enhedsorganisation (forgængeren
til Den Afrikanske Union) og EU i Cairo.

09
10.3.2020

Vedtagelse af en
ny industristrategi
Sp. 1
Hvor meget af EU's vareeksport tegner industrien sig for?
A. 20 %
B. 40 %
C. 80 %

Sp. 2
Hvor stor en procentdel af de europæiske virksomheder anses for at være
små og mellemstore virksomheder (SMV'er)?
A. 10 %
B. 50 %
C. 99 %

Sp. 3
Hvor stor en andel af den samlede EU-merværdi stammer fra den europæiske
industri?
A. 20 %
B. 40 %
C. 80 %

10
Marts 2020

Tiltag mod coronavirus
Sp. 1
Det første tilfælde af covid-19 i Europa blev konstateret den 24. januar 2020.
I hvilket EU-land?
A. Spanien
B. Italien
C. Frankrig

Sp. 2
Hvornår indgik EU den første fælles offentlige indkøbskontrakt om medicinske
modforanstaltninger med hensyn til covid-19?
A. I februar 2020
B. I marts 2020
C. I april 2020

Sp. 3
Hvornår gik vaccinationsprogrammet mod covid-19 i gang i hele EU?
A. I december 2020
B. I januar 2021
C. I februar 2021

11
4.5.2020

Donorindsamling til fordel for den
globale indsats mod coronavirus
Sp. 1
Europa-Kommissionen dannede fælles front med globale partnere mod covid19-pandemien for at sikre, at alle nye vacciner, diagnosticering og
behandlinger stilles til rådighed globalt til en overkommelig pris.
Donorindsamlingen til fordel for den globale indsats mod coronavirus gik i
gang den 4. maj 2020. Hvor stort et beløb blev indsamlet den dag?
A. 4,4 mia. EUR
B. 7,4 mia. EUR
C. 10,4 mia. EUR

Sp.

2

Hvilke hovedområder kunne drage fordel af de midler, der blev mobiliseret i
forbindelse med den globale indsats for bekæmpelse af coronavirus?
A. Test, behandling og forebyggelse
B. Handling, helbredelse og læring
C. Forskning, investering og udrulning

Sp. 3
Siden begyndelsen af covid-19-pandemien er indsatsen fra Team Europe —
EU, dens medlemsstater og de europæiske finansielle institutioner — vokset
til 53,7 mia. EUR. Hvor mange lande har nydt godt af denne støtte?
A. 90
B. 110
C. 140

12
7.5.2020

Vedtagelse af handlingsplan for
forebyggelse af hvidvaskning af
penge og finansiering af terrorisme
Sp. 1
Hvidvaskning af penge er en strafbar handling, der er vanskelig at afsløre.
Konsekvenserne heraf kan have en alvorlig indvirkning på EU's økonomi og dens
finansielle system. EU skal derfor have en mangesidet tilgang til bekæmpelse af
hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Der er behov for en indsats
på flere niveauer. Kan du nævne ét?


Mulige svar: 1) effektiv gennemførelse af eksisterende EU-regler,
2) et mere harmoniseret regelsæt, 3) tilsyn på EU-plan, 4) en
koordineringsog
støttemekanisme
for
finansielle
efterretningsenheder, 5) håndhævelse af EU's strafferetlige
bestemmelser og informationsudveksling, 6) et stærkere EU i
verden.

Sp. 2
EU har opstillet en liste over højrisikotredjelande med strategiske mangler i deres
ordninger for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Kan du nævne en af målsætningerne med denne liste?


Mulige svar: 1) beskytte Unionens finansielle system og det indre
markeds integritet, 2) styrke den indre sikkerhed, 3) fremme
bæredygtig udvikling.

Sp. 3
Hvor mange tredjelande fremgår af listen over lande, der udgør en betydelig
trussel mod Den Europæiske Unions finansielle system? (pr. 13. marts 2022)
A. 20
B. 25
C. 30

13
20.5.2020

Vedtagelse af EU's
biodiversitetsstrategi for 2030 og
fra jord til bord-strategien
Sp. 1
Biodiversitetsstrategien for 2030 har til formål at udvide de eksisterende
Natura2000-områder. Hvor stor en del af EU's landområder og hvor stor en
del af EU's havområde er omfattet af Natura2000-nettet?
A. 10 % af landområderne og over 8 % af havområdet
B. 18 % af landområderne og over 8 % af havområdet
C. 40 % af landområderne og over 8 % af havområdet

Sp. 2
Med jord til bord-strategien ønsker Kommissionen at sætte skub i udviklingen
af EU's økologiske landbrugsområde. Hvor stor en procentdel af den samlede
landbrugsjord vil blive afsat til økologisk landbrug inden 2030?
A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %

Sp. 3
Med hvor mange procent skal brugen af gødningsstoffer nedsættes inden
2030?
A. Med mindst 5 %
B. Med mindst 10 %
C. Med mindst 20 %

14
27.5.2020

Fremlæggelse af
NextGenerationEU
Sp. 1
Hvad er det samlede beløb for NextGenerationEU (i løbende priser)?
A. 750 mia. EUR
B. 806,9 mia. EUR
C. 853 mia. EUR

Sp. 2
Hvor stor en andel af midlerne i NextGenerationEU er afsat til bekæmpelse af
klimaændringer?
A. 27 %
B. 37 %
C. 47 %

Sp. 3
Hvor stor en andel af midlerne i NextGenerationEU er afsat til den digitale
omstilling?
A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %

15
17.6.2020

Fremlæggelse af
EU's vaccinestrategi
Sp. 1
Den normale procedure for udvikling og godkendelse af en vaccine tager
10 år. På grund af covid-19-pandemiens hastende karakter blev denne
procedure sat ned til…?
A. 3-5 år
B. 1-2 år
C. 12-18 måneder

Sp. 2
Hvad er COVAX?
A. En medicinalvirksomhed, der udvikler covid-19-vacciner
B. En facilitet, som har til formål at sikre fair og retfærdig global
adgang til vacciner mod covid-19
C. En national ekspertgruppe, der undersøger fremstillingsprocessen for
vacciner

Sp. 3
Hvad er navnet på det europæiske agentur, der evaluerede sikkerheden ved
covid-19-vacciner?
A. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
B. Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med
Sygdomme (ECDC)
C. Den Globale Alliance for Vacciner og Vaccination (GAVI)

16
24.6.2020

Iværksættelse af EU-strategien
for ofres rettigheder 2020-2025
Sp. 1
Et vigtigt aspekt i forbindelse med helingsprocessen for ofre, som tages op i
EU-strategien for ofres rettigheder, er tjenester for genoprettende
retfærdighed. Hvad betyder det?


Tjenester for genoprettende retfærdighed dækker en række
områder som f.eks. mægling mellem offer og gerningsmand,
familierådslagning og strafferåd. De giver ofrene et trygt
miljø, hvori de kan komme til orde.

Sp. 2
Hvad henviser dette tal til: 116 006?
A. Antallet af IT-forbrydelser begået i EU i andet halvår 2021
B. Antallet af deltagere i politiets særlige uddannelsesforløb om
ikkeforskelsbehandling
C. Telefonnummeret til den særlige rådgivningstelefon for ofre
for kriminalitet i hele Europa

Sp. 3
Nævn et af de fem centrale områder i EU-strategien for ofres rettigheder.


Mulige svar: 1) indberetninger af forbrydelser og
kommunikation med ofre, 2) støtte og beskyttelse til de mest
sårbare ofre, 3) adgang til erstatning, 4) samarbejde og
koordination
mellem
retslige
og
retshåndhævende
myndigheder, sundhedsvæsenet, socialarbejdere og andre, 5)
ofres rettigheder globalt.

17
1.7.2020

Fremlæggelse af pakken om støtte til
ungdomsbeskæftigelse og den
europæiske dagsorden for
færdigheder
Sp. 1
Hvad er erhvervsuddannelse?


Erhvervsuddannelse er et centralt element i livslang læring,
som giver folk den viden og de færdigheder og kompetencer,
der kræves i bestemte erhverv og på arbejdsmarkedet. Den
tegner sig for ca. halvdelen af de studerende på gymnasialt
niveau i EU og gør det muligt for to tredjedele af EU's
arbejdstagere at opkvalificere eller omskole sig. Den hjælper
unge med at forberede sig på deres første job og gør det
muligt for voksne at lære nye færdigheder og udvikle deres
karriere.

Sp. 2
Hvor mange unge
ungdomsgarantien?

fik

adgang

til

arbejdsmarkedet

takket

være

A. Over 24 mio. unge
B. Over 20 mio. unge
C. Over 16 mio. unge

Sp. 3
Hvor stor en andel af alle voksne bør deltage i efteruddannelse hvert år senest
i 2030 i henhold til handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale
rettigheder fra marts 2021?
A. Mindst 60 %
B. Mindst 45 %
C. Mindst 55 %

18
8.7.2020

Fremlæggelse af brintstrategien og
EU's strategi for integration af
energisystemer
Sp. 1
Hvor stor en andel af Europas nuværende energiforbrug udgøres af brint?
A. 10 %
B. 5 %
C. Under 2 %

Sp. 2
Et af de vigtigste mål for den europæiske alliance for ren brint er at fremme
investeringer i ren brint. Med henblik herpå har alliancen forberedt en pipeline
af levedygtige investeringsprojekter. Hvor mange projekter er der tale om?
A. 60
B. 750
C. 900

Sp. 3
Hvor meget vedvarende brint vil der blive produceret i EU inden 2030?
A. 5 mio. ton
B. 10 mio. ton
C. 2 mio. ton

19
21.7.2020

EU's ledere når til enighed om
genopretningsplanen og den flerårige
finansielle ramme for 2021-2027
Sp. 1
Hvor stort er EU's samlede langsigtede budget for 2021-2027 (i løbende
priser)?
A. 1 211 bio. EUR
B. 0,5 bio. EUR
C. 3 bio. EUR

Sp. 2
Hvad forstås ikke ved NextGenerationEU?
A. Et EU-program for næste generation af digitale produkter
B. Et midlertidigt genopretningsinstrument til at imødegå de sociale og
økonomiske konsekvenser af covid-19-pandemien
C. En genopretnings- og resiliensfacilitet til at yde lån og tilskud til
medlemsstaterne

Sp. 3
Hvad forstås ved konditionalitet i forbindelse med EU's langsigtede budget og
genopretningsplanen?
A. De betingelser, hvorpå tredjelande kan ansøge om lånene.
B. Betingelser, der skal beskytte EU-budgettet i tilfælde af
tilsidesættelser af retsstatsprincippet i en medlemsstat.
C. Betingelserne for, at SMV'er kan investere pengene i deres produktion
af bæredygtige produkter.

20
27.8.2020

Undertegnelse af den første kontrakt
med en medicinalvirksomhed om
indkøb af covid-19-vacciner
Sp. 1
Hvor mange doser covid-19-vacciner har Europa-Kommissionen sikret frem
til midten af 2022?
A. Op mod 4,2 mia. doser
B. Op mod 3 mia. doser
C. Op mod 1,5 mia. doser

Sp. 2
Hvor mange virksomheder har Europa-Kommissionen underskrevet kontrakter
med for at sikre covid-19-vacciner?
A. 5 virksomheder
B. 8 virksomheder
C. 11 virksomheder

Sp. 3
Hvor mange vacciner er indtil nu godkendt i EU? Ved du, hvilke virksomheder
de er fra?



Seks vacciner er godkendt i EU. De bliver produceret af:
BioNTech og Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen
Pharmaceutica NV, Novavax og Valneva.

21
18.9.2020

Fremlæggelse af den første
EU-handlingsplan nogensinde mod
racisme
Sp. 1
Hvornår blev den første EU-racismebekæmpelseskoordinator nogensinde
udpeget?
A. I 2020
B. I 2021
C. I 2022

Sp. 2
Kan du nævne et af de mål, EU sigter mod at nå med sin handlingsplan mod
racisme?
 Mulige svar: 1) fremme gennemførelsen af EU-retten for at
sikre beskyttelse mod forskelsbehandling, 2) sørge for
uddannelse af retshåndhævende myndigheder (som f.eks.
nationalt politi) med henblik på at forhindre racemæssig og
etnisk profilering for at sikre retfærdigt politiarbejde og
beskyttelse, 3) styrke gennemførelsen af medlemsstaternes
nationale handlingsplaner med henblik på forebyggelse og
bekæmpelse af racisme, 4) bekæmpe hadefuld tale på
internettet,
5)
forbedre
diversiteten
i
EU's
personalesammensætning og forebygge enhver tænkelig form
for forskelsbehandling under rekrutteringsprocessen, 6)
styrke partnerskaber med aktører i civilsamfundet.

Sp. 3
Hvad er EU's motto, der står for den positive indflydelse fra forskellige
kulturer, traditioner og sprog, og som afspejler idéerne bag EUhandlingsplanen mod racisme?
 "Forenet i mangfoldighed"

22
23.9.2020

Fremlæggelse af den nye pagt om
migration og asyl
Sp. 1
Hvor mange mennesker immigrerede til EU i 2020?
A. 3,1 mio. personer
B. 1,92 mio. personer
C. 530 000 personer

Sp. 2
Fra hvor mange lande kom asylansøgere til EU i 2021?
A. Fra ca. 140 lande
B. Fra ca. 80 lande
C. Fra ca. 60 lande

Sp. 3
I hvilke tre EU-lande var det højeste antal førstegangsasylansøgere pr.
indbygger indkvarteret i 2021?
A. Spanien, Italien og Grækenland
B. Cypern, Østrig og Slovenien
C. Polen, Ungarn og Tjekkiet

23
24.9.2020

Vedtagelse af en
pakke om digital finans
Sp. 1
En af EU's største ambitioner er den digitale omstilling for at gøre Europa til
en global digital aktør. Til dette formål blev der skabt en strategi for digital
finans. Nævn et område, som EU sigter mod at forbedre med denne strategi.


Mulige
svar:
1)
grænseoverskridende
finansielle
tjenesteydelser og finansielle produkter til forbrugere, 2)
datadreven innovation, 3) dataforvaltning som f.eks.
databeskyttelse og tilsyn, 4) midler til SMV'er, 5) konkurrence
mellem udbydere af finansielle tjenesteydelser.

Sp. 2
Hvad er kryptoaktiver?


Kryptoaktiver er digitale gengivelser af værdi eller
rettigheder, som kan overføres og lagres elektronisk ved
hjælp af en særlig blockchain-teknologi. De kan tage form af
digitale mønter eller poletter, der kan bruges til at få adgang
til finansielle tjenesteydelser eller som betalingsmiddel.

Sp. 3
Som en del af pakken om digital finans stillede Kommissionen forslag om en
forordning om digital operationel modstandsdygtighed. Hvad går den ud på?
A. Den handler om at fremme ansvarlig innovation og konkurrence
mellem udbydere af finansielle tjenesteydelser
B. Den handler om at gøre det lettere for forbrugere at betale i butikker
og foretage e-handelstransaktioner på en sikker og praktisk måde
C. Den handler om at sikre, at alle deltagere i det finansielle
system
har
indført
de
nødvendige
beskyttelsesforanstaltninger for at mindske antallet af
cyberangreb og andre risici.

24
6.10.2020

Vedtagelse af en økonomi- og
investeringsplan for Vestbalkan
Sp. 1
Hvor meget forventes der at blive mobiliseret med investeringsplanen for
Vestbalkan?
A. Op mod 29 mia. EUR
B. Op mod 16 mia. EUR
C. Op mod 13 mia. EUR

Sp.

2

Kan du nævne et område, inden for hvilket projekter vil blive finansieret takket
være investeringsplanen for Vestbalkan?


Mulige svar: 1) bæredygtig transport, 2) ren energi, 3) miljø og
klima, 4) digitalisering, 5) den private sektor, 6) menneskelig
kapital.

Sp. 3
EU har støttet gennemførelsen af reformer på Vestbalkan med finansielle og
tekniske midler. Hvad er navnet på et af de centrale programmer,
hvorigennem EU i dag yder denne bistand?
A. Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA)
B. EU's førtiltrædelsesbistand til udvikling af landdistrikter (IPARD)
C. Fællesskabsbistand til genopbygning, udvikling og stabilisering
(CARDS)

25
7.10.2020

Vedtagelse af en tiårig plan til støtte
for romaer i EU
Sp. 1
Hvor mange romaer bor der i EU?
A. Ca. 3,5 mio.
B. Ca. 8 mio.
C. Ca. 6 mio.

Sp. 2
Hvor mange romaer har oplevet diskrimination i de sidste fem år?
A. 31 %
B. 41 %
C. 51 %

Sp. 3
Den tiårige plan til støtte for romaer i EU består af syv centrale
indsatsområder. Kan du nævne et?


De er: lighed, inklusion, deltagelse, uddannelse, beskæftigelse,
sundhed og boliger.

26
14.10.2020

Vedtagelse af en
ny kemikaliestrategi
Sp. 1
Kemikalier er et væsentligt element i vores dagligdag, men nogle kemikalier
kan være meget skadelige for vores sundhed eller miljøet. Derfor har EuropaKommissionen vedtaget en ny kemikaliestrategi. Der findes specifikke grupper
af kemikalier, som er omfattet af særskilt lovgivning. Kan du nævne en?


Mulige svar: 1) biocider, 2) pesticider, 3) lægemidler, 4)
kosmetik, 5) hormonforstyrrende stoffer osv.

Sp. 2
Hvad er målene med kemikaliestrategien?


Mulige svar: 1) beskytte menneskers sundhed og miljøet, 2)
udvikle sikre og bæredygtige kemikalier, 3) skabe et giftfrit
miljø.

Sp. 3
Kan du give et eksempel på et hverdagsprodukt, hvori der findes kemikalier?


Mulige svar: 1) legetøj og andre produkter til børn, 2)
fødevarer, 3) kosmetik, 4) inventar, 5) tekstiler.

27
27.10.2020

Efter lanceringen af SURE i april
foretages den første udbetaling
Sp. 1
Hvad dækker SURE over?
A. Strategi for arbejdsløshed, genopretning og økonomi
B. Støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en
nødsituation
C. Ordning vedrørende Unionens registrerede beskæftigelse

Sp. 2
Hvilken krise førte til indførelsen af SURE-instrumentet? Hvilke centrale
områder tager dette instrument sigte på at imødegå?
1. Covid-19-pandemien
2. Beskyttelse af arbejdspladser, fastholde personer i arbejde,
dække omkostninger til arbejdsfordelingsordninger

Sp. 3
Hvilke tre lande var de første til at modtage den første udbetaling fra SURE?
A. Spanien, Italien og Polen
B. Frankrig, Portugal og Slovenien
C. Grækenland, Slovakiet og Tyskland

28
11.11.2020

Lancering af den
nye forbrugerdagsorden
Sp. 1
Hvordan vil den nye forbrugerdagsorden styrke forbrugernes indflydelse på og
aktive rolle i den grønne omstilling? Kan du komme med et eksempel?


Mulige svar: 1) sikre, at bæredygtige produkter er tilgængelige
for forbrugere på EU-markedet, og at forbrugerne gives bedre
oplysninger for at kunne træffe informerede valg, 2) give
forbrugerne bedre oplysninger om produkters bæredygtighed, 3)
beskytte forbrugerne mod visse former for praksis som f.eks.
grønvask eller for tidlig forældelse, 4) fremme reparation og
tilskynde til mere bæredygtige og "cirkulære" produkter, 5)
tilskynde virksomheder til at støtte bæredygtigt forbrug.

Sp. 2
Privatforbrug beskriver det samlede beløb, som enkeltpersoner bruger på
færdigvarer og tjenester. Hvor stor en procentdel af EU's BNP kommer fra
privatforbrug?
A. 45 %
B. 33 %
C. 54 %

Sp. 3
EU styrker forbrugernes aktive rolle i den grønne omstilling, så de f.eks. vælger
mere bæredygtige produkter. Et af EU's tiltag er at beskytte forbrugerne mod
grønvask. Hvad forstås ved "grønvask"?
A. De kemikalier, som virksomheder bruger i deres produktion af tekstiler
B. Praksis, hvor virksomheder på en vildledende måde fremstiller
deres produkter mere miljøvenlige eller bæredygtige, end de er
C. Praksis, hvor virksomheder uddeler gratis plastikbaserede goodies

29
11.11.2020

De første skridt tages hen imod
opbygningen af en europæisk
sundhedsunion
Sp. 1
Som led i opbygningen af den europæiske sundhedsunion har EU planer om
at styrke kriseberedskabet og indsatsen fra to centrale EU-agenturer inden
for dette område. Hvilke?
A. Det
Europæiske
Forsvarsagentur
og
Det
Europæiske
Kemikalieagentur
B. Det Europæiske Lægemiddelagentur og Det Europæiske Center
for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
C. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og EU's Agentur for
Cybersikkerhed

Sp. 2
En vigtig del af den europæiske sundhedsunion
kræfthandlingsplan. Kan du forklare, hvad den går ud på?


er

Europas

Den europæiske kræfthandlingsplan har til formål at
forebygge kræft og sikre, at kræftpatienter, overlevende,
deres familier og omsorgspersoner får en bedre livskvalitet.

Sp. 3
I hvilket EU-land har Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol
med Sygdomme (ECDC) hovedsæde?
A. Belgien
B. Sverige
C. Polen

30
12.11.2020

Fremlæggelse af den første EUstrategi nogensinde for ligestilling af
LGBTIQ-personer
Sp. 1
Europa-Kommissionen har intensiveret indsatsen for at fremme en Union med
ligestilling for alle ved at vedtage den første EU-strategi nogensinde for
ligestilling af LGBTIQ-personer. I strategien fastsættes der en række vigtige mål
fordelt på fire søjler, der skal nås inden 2025. Hvad tror du, at disse søjler dækker?
Kan du nævne et område, hvor der er behov for en større indsats?


Mulige svar: 1) bekæmpelse af forskelsbehandling af LGBTIQpersoner, 2) garanti for deres sikkerhed, 3) opbygning af
inklusive samfund, 4) fremme af LGBTIQ-ligestilling i hele verden.

Sp. 2
Hvordan ville du beskrive en "regnbuefamilie"?


En regnbuefamilie er en familie bestående af en eller flere
LGBTIQ-personer, eller en familie bestående af LGBTIQ-forældre.
Som følge af forskelle i national lovgivning mellem
medlemsstaterne anerkendes familiemæssige bånd ikke altid,
når regnbuefamilier passerer EU's indre grænser. Kommissionen
vil fremsætte et lovgivningsinitiativ om gensidig anerkendelse af
forældreskab og undersøge mulige foranstaltninger til fremme
af medlemsstaternes gensidige anerkendelse af partnerskaber
mellem personer af samme køn.

Sp. 3
Hvor mange procent af LGBTIQ-personer følte sig forskelsbehandlet i 2019?
A. 37 %
B. 43 %
C. 52 %

31
25.11.2020

Fremlæggelse af
kønshandlingsplanen
Sp. 1
EU har fremlagt ambitiøse planer om at fremme ligestilling mellem kønnene
og styrkelse af kvinders indflydelse og status gennem sin optræden udadtil.
Kvinder og piger er en vigtig drivkraft bag udvikling og forandring. Samtidig
påvirker mange af nutidens udfordringer dem uforholdsmæssigt meget. Hvor
stor en procentdel af befolkningen, der er blevet fordrevet som følge af
klimaændringer, består af kvinder?
A. 60 %
B. 70 %
C. 80 %

Sp. 2
Hvad går Beijingerklæringen ud på?


Beijingerklæringen og handlingsplatformen, der blev
enstemmigt vedtaget af 189 lande i 1995, anses for at være
den mest omfattende globale politiske ramme for kvinders
rettigheder.

Sp. 3
Hvor stor en procentdel af alle nye foranstaltninger udadtil vil som led i EU's
kønshandlingsplan 2021-2025 bidrage til ligestilling mellem kønnene og
styrke kvinders indflydelse og status i 2025?
A. 62 %
B. 76 %
C. 85 %

32
2.12.2020

Forslag om en ny transatlantisk
dagsorden for globalt samarbejde
Sp. 1
Den nye transatlantiske dagsorden for globalt samarbejde har fire
fokusområder. Kan du nævne et?


Mulige svar: 1) beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer,
2) grøn førerposition, 3) handel og teknologi, 4) den globale
indsats og sikkerhed.

Sp.

2

Hvilken form for samarbejdsråd oprettede EU og USA på baggrund af denne
dagsorden i 2021?
A. Forsvars- og sikkerhedsrådet
B. Handels- og teknologirådet
C. Kriseberedskabsrådet

Sp. 3
USA's samlede investeringer i EU er højere end i hele Asien. Hvor mange gange
højere?
A. To gange
B. Tre gange
C. Fire gange
*USA's samlede investeringer i EU er tre gange højere end i hele Asien. EU's
investeringer i USA er ca. otte gange større end EU's investeringer i Indien og
Kina tilsammen.

33
3.12.2020

Fremlæggelse af
handlingsplanen for europæisk
demokrati
Sp. 1
Hvad er de primære mål med handlingsplanen for europæisk demokrati?
A. Retfærdige valg, frie medier og bekæmpelse af
desinformation
B. Tilskynde borgerne til at deltage i politikudformning og stemme ved
valg
C. Styrke demokratiet på lokalt plan

Sp. 2
Hvilke forslag til beskyttelse af frie og retfærdige valg indeholder
handlingsplanen for europæisk demokrati? Kan du komme med et eksempel?


Mulige svar: 1) nye regler om gennemsigtighed i forbindelse
med politisk reklame, 2) revidering af eksisterende regler for
finansiering af europæiske politiske partier, 3) indførelse af
en ny EU-mekanisme til at styrke modstandsdygtigheden over
for trusler mod valgprocessen, 4) fremme af respekten i den
offentlige debat og bekæmpelse af hadefuld tale på
internettet.

Sp. 3
Bedre beskyttelse for journalister og menneskerettighedsforkæmpere er en
del af handlingsplanen for europæisk demokrati. Hvor mange fysiske angreb
og sagsanlæg mod journalister og ansatte i mediebranchen i de 24 EUmedlemsstater blev rapporteret i forbindelse med projektet om hurtig
reaktion på mediefrihed i 2021?
A. 147
B. 439
C. 651

34
15.12.2020

Fremlæggelse af
forordningen om digitale tjenester og
forordningen om digitale markeder
Sp. 1
Nævn nogle af de nye regler, der er blevet indført med forordningen om
digitale tjenester.










Mulige svar:
Foranstaltninger til bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet,
herunder ulovlige varer og tjenester.
Nye regler for sporing af sælgere på onlinemarkedspladser for at
hjælpe med at opbygge tillid og opspore svindlere.
Vilkår og betingelser for platforme er klare, forståelige og
gennemsigtige for alle, og deres anvendelse er ikke vilkårlig.
Brugerne har klage- og regresret i forbindelse med afgørelser om
begrænsning af indhold.
Grundlæggende rettigheder, herunder ytringsfrihed, er fuldt beskyttet
på internettet.
Platformene skal afbøde risici såsom desinformation eller
valgmanipulation, cybervold mod kvinder og skader på mindreårige
online.
Forbud mod målrettet annoncering for børn baseret på profilering
eller baseret på særlige kategorier af personoplysninger som f.eks.
etnicitet, politiske synspunkter eller seksuel orientering — og forbud
mod at anvende såkaldte "dark patterns".
Nye bestemmelser, der skal øge forskeres adgang til data fra centrale
platforme med henblik på at undersøge, hvordan platformene
fungerer, og hvordan onlinerisiciene udvikler sig.

34

Sp. 2
Beskytter EU's charter om grundlæggende rettigheder onlinebrugeres
personoplysninger?
A. Ja, men det er ikke nærmere angivet som sådan.
B. Ja, i chartrets artikel 8 bestemmes det, at enhver har ret til
beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den
pågældende.
C. Nej, chartret trænger til at blive ajourført, så det giver fuld beskyttelse
af personoplysninger.

Sp. 3
Hvad forstås ved gatekeepere?
A. Platforme, der har en væsentlig indflydelse på det indre
marked og fungerer som en vigtig gateway for
erhvervsbrugere til at nå deres slutbrugere.
B. Platforme, der kontrollerer, at andre virksomheder, som er aktive
online, overholder den generelle forordning om databeskyttelse.
C. Virksomheder, der har specifik viden inden for et område.

35
21.12.2020

Kommissionen godkender
den første sikre og effektive vaccine
mod covid-19
Sp. 1
Hvad var navnet på den virksomhed, der kom med den første vaccine mod
covid-19, som Kommissionen godkendte til brug i EU?
A. BioNTech-Pfizer
B. Moderna
C. AstraZeneca

Sp. 2
Vaccination bidrager til at opbygge vores immunforsvar over for almindelige
sygdomme, som vi kan komme i kontakt med. Kan du nævne en sygdom, som
vacciner beskytter mod?


Mulige svar: 1) hepatitis B, 2) humant papillomavirusinfektion (HPV-infektion), 3) influenza, 4) mæslinger, fåresyge
og røde hunde, 5) børnelammelse, 6) stivkrampe, 7)
tuberkulose.

Sp. 3
Hvor mange procent af den voksne befolkning i EU er blevet vaccineret, i løbet
af det første år efter vaccinationsprogrammet gik i gang?
A. 65 %
B. 78 %
C. 89 %

36
27.12.2020

De første europæere
vaccineres mod covid-19
Du blev vaccineret. Kast terningen igen.

37
1.1.2021

2021 — det europæiske år
for jernbanetransport
Sp. 1
Det europæiske år for jernbanetransport fremhævede fordelene ved toget
som et bæredygtigt, intelligent og sikkert transportmiddel. Jernbanetransport
er en af de mest bæredygtige former for passager- og godstransport. Omtrent
hvor mange procent af drivhusgasemissionerne fra transport i EU tegner
jernbanetransport sig for?
A. 10 %
B. 5 %
C. Under 0,5 %

Sp. 2
Som led i det europæiske år for jernbanetransport blev der indsat et EUsærtog, Connecting Europe Express, som kørte på kryds og tværs af
kontinentet fra den 2. september til den 7. oktober 2021. I hvor mange lande
stoppede toget?
A. I 20 lande
B. I 26 lande
C. I 27 lande

Sp. 3
Hvor mange skinnetog bestod Connecting Europe Express af?
A. Tre forskellige skinnetog drevet af jernbaneselskaber fra
forskellige EU-medlemsstater.
B. Fire forskellige skinnetog drevet af jernbaneselskaber fra EUmedlemsstaterne og Schweiz.
C. Ét skinnetog fra hver medlemsstat.

38
18.1.2021

Kommissionen indleder designfasen
af det nye europæiske Bauhausinitiativ
Sp. 1
Hvad menes der med Bauhaus?
A. Et japansk ord, der betyder "bæredygtighed"
B. En græsk tankegang, der beskriver en form for økonomi og samfund,
der er varig og kan leves på globalt plan
C. En tysk kunstskole, der blev drevet fra 1919 til 1933
*Det nye europæiske Bauhaus er inspireret af kunstskolen af samme navn,
som blev grundlagt i Tyskland af Walter Gropius i 1919 og baseret på
eksperimentelle principper om troskab mod funktionalitet og materialets
kvaliteter. Efter at skolen blev lukket af nazisterne i 1933, blev idéerne bag
den formidlet bredt af dens studerende og ansatte, herunder Kandinsky, Klee,
Feininger, Moholy Nagy og Mies van der Rohe.

Sp. 2
Hvad er de tre centrale værdier bag den nye europæiske Bauhaus-bevægelse?
A. Bæredygtighed, æstetik og inklusion
B. Bæredygtighed, integration og diversitet
C. Respekt, fremskridt og inklusion

Sp. 3
Hvilken af Europa-Kommissionens prioriteter er den nye europæiske Bauhausbevægelse hovedsagelig knyttet til?
A. Et Europa klar til den digitale tidsalder
B. Den europæiske grønne pagt
C. Fremme af vores europæiske levevis

39
9.2.2021

Forslag om en ny
dagsorden for Middelhavsområdet
Sp. 1
Den nye dagsorden for Middelhavsområdet har til formål at relancere og
styrke det strategiske partnerskab mellem EU og dets sydlige nabolande. Kan
du nævne mindst ét af landene fra de sydlige nabolande?


Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko,
Palæstina*, Syrien og Tunesien.
*Denne betegnelse må ikke udlægges som en anerkendelse af en
palæstinensisk stat og berører ikke de enkelte medlemsstaters holdninger til
dette spørgsmål.

Sp. 2
Hvor mange penge er der afsat til gennemførelsen af den nye dagsorden for
Middelhavsområdet i 2021-2027?
A. Op mod 15 mia. EUR
B. Op mod 26 mia. EUR
C. Op mod 30 mia. EUR

Sp. 3
Hvad er navnet på den erklæring, der blev underskrevet i 1995, med hvilken
der blev oprettet et partnerskab blandt underskriverne fra EU og landene i det
sydlige Middelhavsområde?
A. Barcelonaerklæringen
B. Cairoerklæringen
C. Beiruterklæringen

40
17.2.2021

Kommissionen foreslår etablering af
HERA Incubator
Sp. 1
Hvad står HERA for?
A. Myndigheden for sundhedsoplysninger og forskning
B. Myndigheden for sundhedsudgifter og regulering
C. Myndigheden
for
Kriseberedskab
og
-indsats
Sundhedsområdet

på

Sp. 2
HERA kører i to faser. Hvilke?
A. Beredskabsfasen og krisefasen
B. Analysefasen og indsatsfasen
C. Deltagelsesfasen og den operationelle fase

Sp. 3
Hvor stort er det oprindelige budget, der er afsat til HERA Incubator?
A. 6 mia. EUR fra den nuværende flerårlige finansielle ramme for
2022-2027, hvoraf en del vil komme som et supplement fra
NextGenerationEU.
B. 9 mia. EUR fra den nuværende flerårlige finansielle ramme for 20222027, hvoraf en del vil komme som et supplement fra
NextGenerationEU.
C. 3,5 mia. EUR fra den nuværende flerårlige finansielle ramme for
2022-2027, hvoraf det hele vil komme som et supplement fra
NextGenerationEU.

41
3.3.2021

Fremlæggelse af strategien for
rettigheder for personer med
handicap 2021-2030
Sp. 1
Hvad er navnet på den første menneskerettighedskonvention, som EU
tiltrådte?
A. De Forenede Nationers havretskonvention
B. FN's konvention om rettigheder for personer med handicap
C. FN's konvention om barnets rettigheder

Sp. 2
Hvor mange procent af personer med handicap er beskæftiget i EU?
A. 60,1 %
B. 55 %
C. 50,8 %

Sp. 3
Findes der et europæisk handicapkort, der giver mulighed for gensidig
anerkendelse af handicapstatus i alle EU-medlemsstater?
A. Ja
B. Nej
C. Ikke endnu Kommission vil fremsætte et forslag ultimo 2023,
som er baseret på en pilotundersøgelse, der er gennemført i
otte medlemsstater.

42
4.3.2021

Fremlæggelse af handlingsplanen for
den europæiske søjle for sociale
rettigheder
Sp. 1
Hvor mange centrale principper og rettigheder er defineret i den europæiske
søjle for sociale rettigheder?
A. 18
B. 20
C. 25

Sp. 2
Hvilke af de næste tre ambitiøse EU-mål er ikke defineret i Kommissionens
handlingsplan for den europæiske søjle for sociale rettigheder?
A. Mindst 78 % af de 20- til 64-årige bør være i beskæftigelse senest i
2030.
B. Mindst 60 % af alle voksne beklæder ansvarsfulde embeder
senest i 2030.
C. Mindst 60 % af alle voksne bør deltage i efteruddannelse hvert år
senest i 2030.

Sp. 3
Hvor mange medlemsstater har fremlagt nationale mål med henblik på at
bidrage til de overordnede sociale EU-mål?
A. 18
B. 23
C. 27

43
9.3.2021

Fremlæggelse af
EU's digitale mål for 2030
Sp. 1
Hvor mange procent af genopretnings- og resiliensfaciliteten skal afsættes til
den digitale omstilling i de enkelte EU-lande?
A. 20 %
B. 22 %
C. 25 %

Sp. 2
Hvilket af følgende er et 2030-mål i "Vejen mod det digitale årti"?
A. 90 % af borgerne har en privat computer hjemme.
B. Tre fjerdedele af befolkningen bruger internettet mindst én gang om
ugen.
C. Mindst 80 % af borgerne har som minimum grundlæggende
digitale færdigheder.

Sp. 3
Hvad er en populær samlebetegnelse for nystartede virksomheder til en værdi
af mere end 1 mia. USD?
A. Nystartet unicorn (eller enhjørning)
B. Nystartet rocket
C. Nystartet cheetah

44
24.3.2021

Fastsættelse af en
europæisk børnegaranti
Sp. 1
Hvilket princip i den europæiske søjle for sociale rettigheder omhandler den
europæiske børnegaranti?
A. Princip 16: Sundhedspleje
B. Princip 11: Børnepasning og hjælp til børn
C. Princip 20: Adgang til væsentlige tjenesteydelser

Sp. 2
Hvor lang tid tog det medlemsstaterne at vedtage den europæiske
børnegaranti?
A. Ét år
B. Et halvt år
C. Under tre måneder

Sp. 3
Medlemsstaterne opfordres som led i den europæiske børnegaranti til at sikre
børn i nød fri og effektiv adgang til... (nævn ét område)
A.
B.
C.
D.

førskoleuddannelse og børnepasning
uddannelse og skolebaserede aktiviteter
mindst ét sundt måltid hver skoledag
sundhedspleje.

45
25.3.2021

Fremlæggelse af en
handlingsplan for udvikling af
økologisk produktion
Sp. 1
Hvad står CAP for?
A. Croatian Association in defence of Pollinators (Kroatiens
sammenslutning til beskyttelse af bestøvere)
B. Common Agricultural Policy (den fælles landbrugspolitik)
C. Climate and Agriculture Pact (klima- og landbrugspagten)

Sp. 2
Hvad forstås ved økologisk landbrug?


Økologisk landbrug er en landbrugsmetode, hvorved
produktionen af fødevarer sker ved hjælp af naturlige stoffer
og processer.

Sp. 3
Hvordan ser logoet, der symboliserer økologisk produktion i EU, ud?
A. Et lyserødt æble
B. En gul blomst
C. Et grønt blad

46
14.4.2021

Fremlæggelse af en EU-strategi for
bekæmpelse af organiseret
kriminalitet og en strategi for
bekæmpelse af menneskehandel
Sp. 1
EU-strategien for bekæmpelse af organiseret kriminalitet indeholder værktøjer og
tiltag, der har til formål at nedbryde de forretningsmodeller og strukturer, som
kriminelle organisationer benytter på tværs af grænserne, online og offline. Kan
du nævne et konkret område, hvorpå dette finder sted?


Mulige svar: 1) øget samarbejde mellem de retshåndhævende og
de retslige myndigheder, 2) mere effektiv efterforskning for at
optrevle strukturer for organiseret kriminalitet, 3) sikre, at
kriminalitet ikke betaler sig, 4) ruste de retshåndhævende og de
retslige myndigheder til den digitale tidsalder.

Sp. 2
Menneskehandel udgør fortsat en alvorlig trussel i EU på trods af de fremskridt,
der er gjort i de seneste år. Ofrene er hovedsageligt kvinder og piger, der handles
med henblik på seksuel udnyttelse. Omtrent hvor mange procent af ofrene er
kvinder og piger?
A. 72 %
B. 65 %
C. 51 %

Sp. 3
Kan du nævne et af de vigtigste kriminelle markeder i Europa?



Mulige svar: 1) ulovlige stoffer, 2) menneskehandel, 3)
migrantsmugling, 4) svig, miljøkriminalitet, 5) ulovlige våben, 6)
ulovlige tobaksprodukter, 7) IT-kriminalitet, 8) organiseret
berigelseskriminalitet.

47
15.4.2021

Afslutning af forhandlingerne om en
ny aftale mellem EU og AVS-landene
Sp. 1
Hvad er den forhandlede partnerskabsaftale mellem EU og AVS-landene også
kendt som?
A. Post-Cotonouaftalen
B. Den strategiske partnerskabsaftale med AVS-landene
C. Lomékonventionen

Sp. 2
Hvor mange lande er medlemmer af Organisationen af Stater i Afrika, Caribien
og Stillehavet (OACSS)?
A. 69 AVS-lande
B. 79 AVS-lande
C. 89 AVS-lande

Sp. 3
Nævn et af de seks centrale prioritetsområder, som partnerskabsaftalen
mellem EU og AVS-landene bygger på.







Mulige svar:
Menneskerettigheder,
demokrati
og
forvaltningspraksis
menneskecentrede og rettighedsbaserede samfund
Fred og sikkerhed
Menneskelig og social udvikling
Miljømæssig bæredygtighed og klimaændringer
Inklusiv, bæredygtig økonomisk vækst og udvikling
Migration og mobilitet.

i

48
21.4.2021

Forslag om nye regler og
tiltag for ekspertise i og tillid til
kunstig intelligens
Sp. 1
Hvilket af disse tre projekter om kunstig intelligens er ikke finansieret af EU?
A. Neurorehabilitering til fremme af helbredelse af intensivpatienter
med covid-19
B. Forudsigelse af boligpriser
C. Onlineværktøjer til faktatjek og aflivning af myter

Sp. 2
Hvor mange penge agter Europa-Kommissionen at bruge på kunstig
intelligens hvert år fra sit program for et digitalt Europa og Horisont Europa?
A. 0,5 mia. EUR
B. 800 mio. EUR
C. 1 mia. EUR

Sp. 3
Hvor mange procent af robotter til industriel og privat brug bliver produceret
i Europa?
A. Mindst 50 %
B. Mindst 25 %
C. Mindst 15 %

49
5.5.2021

Fremlæggelse af EU's opdaterede
industristrategi
Sp. 1
Hvilke to omstillinger er kendt som den "dobbelte omstilling"?
A. Den sociale og den politiske
B. Den grønne og den digitale
C. Den digitale og den økonomiske

Sp. 2
Kan du nævne et område, hvor EU har strategisk afhængighed?


Mulige svar: 1) sjældne jordarter og magnesium, 2) kemikalier,
3) solpaneler, 4) cloud og edge-software, 5) cybersikkerhed.

Sp. 3
EU er stærkt afhængig af udenlandske leverandører i forbindelse med mindst
137 produkter. Over halvdelen af denne produktafhængighed har oprindelse
i tre lande. Nævn et af disse tre.


Kina, Vietnam og Brasilien

50
9.5.2021

Åbning af konferencen om Europas
fremtid
Sp. 1
Er arbejdet i konferencen om Europas fremtid afsluttet?
A. Ja Rapporten om de endelige resultater fra konferencen,
herunder 49 forslag, blev fremlagt den 9. maj 2022.
B. Nej. Rapporten om de endelige resultater fra konferencen, herunder
50 forslag, vil blive fremlagt den 9. maj 2023.
C. Der er endnu ikke fastsat en frist for fremlæggelse af rapporten om
de endelige resultater fra konferencen.

Sp. 2
Hvilke EU-institutioner vil følge op på de forslag, borgerne har fremsat til
Europas fremtid?


Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen

Sp. 3
Hvad er mottoet for rapporten om resultaterne af konferencen om Europas
fremtid?
A. "Det Europa, vi alle ønsker"
B. "Fremtiden er i dine hænder"
C. "Europa længe leve!"

51
12.5.2021

Vedtagelse af EU's handlingsplan for
nulforurening af vand, luft og jord
Sp. 1
Hvad betyder "nulforurening"?


Med den europæiske grønne pagt blev der fastsat en ambition
om nulforurening inden 2050, så vi alle kan leve i et giftfrit
miljø. For at opnå dette skal vi sikre, at forureningen
reduceres til niveauer, der ikke længere forventes at være
skadelige for sundheden og de naturlige økosystemer, og
respektere grænserne for, hvad vores planet kan klare. Det er
"nulforurening".

Sp. 2
Hvor meget affald i havet skal vi reducere for at forbedre vandkvaliteten i
2030?
A. 20 %
B. 50 %
C. 80 %

Sp. 3
Hvordan kan vi mindske forureningen fra produktion og forbrug? Nævn ét
tiltag.


Mulige svar: 1) mindskelse af forureningen fra store
industrianlæg, 2) mindskelse af forureningen fra landbruget,
3) fremme af de mindst forurenende muligheder for
forbrugerne, 4) gøre kemikalier, materialer og produkter så
sikre og bæredygtige som muligt gennem design og i løbet af
deres livscyklus, 5) fastsætte en passende pris for forurening
og skabe incitamenter til alternativer.

52
17.5.2021

Fremlæggelse af en ny tilgang
til en bæredygtig blå økonomi
Sp. 1
Hvor mange arbejdspladser er der i den europæiske blå økonomi (alle
industrier og sektorer med forbindelse til oceaner, have og kyster)?
A. 4,5 mio.
B. 6,5 mio.
C. 8 mio.

Sp. 2
Hvor meget af vores vand oplagres i have?
A. 85 %
B. 93 %
C. 97 %

Sp. 3
Hvor mange ton plast ender i Europas have hvert år?
A. Ca. 27 000 ton
B. Ca. 15 000 ton
C. Ca. 7 000 ton

53
18.5.2021

Vedtagelse af en meddelelse om
erhvervsbeskatning i det 21.
århundrede
Sp. 1
Hvor mange procent af de samlede skatteindtægter i EU-27 kommer fra skat
på arbejde?
A. Over 25 %
B. Over 50 %
C. Over 65 %
*Medlemsstaternes budgetter er stærkt afhængige af skat på arbejde,
herunder sociale bidrag, som tegner sig for mere end 50 % af de samlede
skatteindtægter i EU-27.

Sp. 2
OECD er en organisation, der har en international skattereform på
tegnebrættet. Hvad står OECD for?
A. Organisationen for den europæiske koordinering af underskuddet
B. Organisationen for fradrag og gæld i EU
C. Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

Sp. 3
Hvad er et skuffeselskab?
A. Et selskab, der kun har én indehaver som eneaktionær
B. Et selskab med ingen eller minimal betydelig tilstedeværelse
(ingen afdeling eller medarbejdere) og uden nogen reel
økonomisk aktivitet
C. Et selskab, der tjener velgørende formål

54
1.6.2021

Lancering af Den Europæiske
Anklagemyndighed
Sp. 1
Hvor har Den Europæiske Anklagemyndighed hovedsæde?
A. I Rom
B. I Amsterdam
C. I Luxembourg

Sp. 2
Hvor mange indberetninger af forbrydelser behandlede Den Europæiske
Anklagemyndighed ca. i dens første arbejdsår?
A. Over 1 000
B. Over 4 000
C. Over 7 000
Det præcise tal er 4 006.

Sp. 3
Fra hvilket EU-land kommer Laura Codruța Kövesi, den europæiske
chefanklager?
A. Polen
B. Bulgarien
C. Rumænien

55
2.6.2021

Fremlæggelse af den nye
Schengenstrategi
Sp. 1
Hvor mange lande er medlem af Schengen?
A. 23
B. 26
C. 28

Sp. 2
Hvor mange tredjelande er medlem af Schengen?


Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein.

Sp. 3
Hvor mange EU-lande er p.t. ikke medlem af Schengen?


Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Cypern og Irland.

56
3.6.2021

Forslag om en ramme for en pålidelig
og sikker europæisk digital identitet
Sp. 1
Hvem vil kunne bruge den europæiske digitale identitet?
A. Kun EU-borgere og erhvervsvirksomheder, der har deres hovedsæde i
EU
B. Kun borgere i et af de 26 lande, som er en del af Schengenområdet
C. Enhver borger, person med bopæl eller med virksomhed i EU,
der måtte ønske at bruge det

Sp. 2
I forbindelse med forslaget til en europæisk digital identitet vil EU-landene
tilbyde borgere og virksomheder en digital tegnebog, der giver dem mulighed
for at identificere sig digitalt samt opbevare og administrere identitetsdata
og officielle dokumenter i elektronisk format. Hvilke andre
anvendelsesområder for en digital tegnebog kan du nævne?


Mulige svar: 1) adgang til bankkonti 2) ansøgning om lån 3)
indsendelse af selvangivelse 4) indskrivning på et universitet
5) dokumentation for alder 6) leje af bil 7) registrering af
bopæl i et andet EU-land 8) køb af SIM-kort 9) oprettelse af
rejsekort til offentlig transport osv.

Sp. 3
Kommissionen har sat en række mål med henblik på at nå digital omstilling
inden 2030. Hvor mange borgere vil benytte en elektronisk identitet (eID) på
det tidspunkt?
A) 70 % af EU-borgerne
B) 75 % af EU-borgerne
C) 80 % af EU-borgerne

57
1.7.2021

EU indfører sit digitale
covidcertifikat
Sp. 1
Hvad kan du dokumentere med dit digitale covidcertifikat?


EU's digitale covidcertifikat er digital dokumentation for, at
en person enten 1) er blevet vaccineret mod covid-19, 2) kan
fremvise et negativt testresultat eller 3) er kommet sig efter
covid-19.

Sp. 2
Kan du nævne en af de centrale egenskaber ved det digitale covidcertifikat?


Mulige svar: 1) digitalt format og/eller papirformat, 2) har en
QR-kode, 3) er gratis, 4) er gyldigt i alle EU-lande, 5) er
udfærdiget på det nationale sprog og engelsk.

Sp. 3
Hvor mange lande uden for EU har indtil videre tilsluttet sig EU's digitale
covidcertifikatsystem?
A. 37 lande uden for EU.
B. 42 lande uden for EU.
C. 48 lande uden for EU.
*Ved udgangen af juli 2022 havde 48 lande uden for EU tilsluttet sig
systemet. Covidcertifikater, der er udstedt i disse lande (og områder)
accepteres i EU på de samme betingelser som EU's digitale covidcertifikat.
Ligeledes accepteres EU's digitale covidcertifikat af disse 48 lande.

58
14.7.2021

Vedtagelse af Fit for 55-pakken
Sp. 1
Hvad står 55 for i "Fit for 55-pakken"?


55 %.
Det
er
målet
for
reduktion
af
nettodrivhusgasemissionerne senest i 2030 i forhold til 1990niveauet.

Sp. 2
For at nå vores klimamål er vi nødt til at få transporten ind på en kurs mod
nulemissioner. Hvor mange procent af emissionerne fra transport er vi nødt
til at skære væk?
A) Vi er nødt til at skære 90 % af emissionerne fra transport væk
inden 2050 for at opnå klimaneutralitet.
B) Vi er nødt til at skære 95 % af emissionerne fra transport væk inden
2055 for at opnå klimaneutralitet.
C) Vi er nødt til at skære 75 % af emissionerne fra transport væk inden
2030 for at opnå klimaneutralitet.

Sp. 3
Ca. hvor mange nye elektriske køretøjer (rene elbiler og plugin-hybridbiler)
blev registreret i Den Europæiske Union i 2020?
A. 1 mio.
B. 1,5 mio.
C. 1,8 mio.

59
16.7.2021

Fremlæggelse af EU's skovstrategi
Sp. 1
Hvor mange procent af EU's landarealer er skove?
A) 35 %
B) 39,1 %
C) 43,5 %
*43,5 % (næsten 182 mio. hektar) af EU's landarealer er skove og andre
træbevoksede arealer.

Sp. 2
Hvor mange nye træer har vi forpligtet os til at plante i EU senest i 2030?
A) 1 mia.
B) 2,5 mia.
C) 3 mia.

Sp. 3
Træbaseret bioenergi er i øjeblikket den vigtigste kilde til vedvarende energi.
Hvor mange procent af den vedvarende energi udgør den?
A) 50 % af EU's forbrug af vedvarende energi
B) 60 % af EU's forbrug af vedvarende energi
C) 75 % af EU's forbrug af vedvarende energi

60
23.9.2021

Forslag om en universaloplader
til elektronisk udstyr
Sp. 1
Kommissionen har fremsat forslag om en harmoniseret oplader til elektronisk
udstyr. Hvilken oplader skal være universaloplader?


USB-C

Sp. 2
Hvor meget e-affald akkumuleres der fra bortskaffede og ubrugte opladere
årligt?
A. 11 000 ton
B. 15 000 ton
C. 20 000 ton

Sp. 3
Hvor mange mobiltelefonopladere er forbrugere i gennemsnit i besiddelse af?


Tre.

61
29.9.2021

Vedtagelse af meddelelsen om
europæiske missioner
Sp. 1
EU-missioner er et nyt ambitiøst instrument til at håndtere nogle af vores
vigtigste udfordringer. Der fastsættes inden for rammerne af dem tydelige
mål, der skal nås inden for en bestemt tidsramme. De vil få indvirkning ved at
give forskning og innovation en ny rolle kombineret med nye former for
forvaltning og samarbejde. I hvilket EU-program er de primært rodfæstet?
A. I Connecting Europe-faciliteten
B. I Horisont Europa — EU's forsknings- og innovationsprogram
C. I genopretnings- og resiliensfaciliteten

Sp. 2
En af de europæiske missioner er "Conquering Cancer: Mission Possible".
Kommissionen sigter mod at forbedre tilværelsen for mere end 3 millioner
mennesker gennem forebyggelse, helbredelse og løsninger, så kræftsyge kan
leve længere og bedre. Hvornår sigter Kommissionen mod at nå det mål?


Inden 2030.

Sp. 3
Byer tegner sig for mere end 70 % af de globale CO2-emissioner og spiller
derfor en central rolle med hensyn til at opnå klimaneutralitet inden 2050.
Hvor mange byer vil gennem en EU-mission blive støttet, så de kan opnå
klimaneutralitet senest i 2030?
A. 50 byer
B. 78 byer
C. 100 byer

62
5.10.2021

Fremlæggelse af den første EUstrategi nogensinde for bekæmpelse
af antisemitisme

Sp. 1
Hvor længe har Kommissionen haft en koordinator for bekæmpelse af
antisemitisme og fremme af jødisk liv?
A. Siden 2005
B. Siden 2010
C. Siden 2015

Sp. 2
Hvad er det hebraiske ord for holocaust?
A. Shalom
B. Shoah
C. Todah

Sp. 3
Omtrent hvor stor er den jødiske befolkning i EU i dag?
A. Op mod 1,5 mio.
B. Op mod 3 mio.
C. Op mod 4,5 mio.

63
12.10.2021

Udstedelse af den første grønne
obligation
Sp. 1
Hvor mange penge har Kommissionen mobiliseret til udstedelse af grønne
obligationer?
A. 10 mia. EUR, som alene skal bruges på dobbelte omstillinger.
B. 12 mia. EUR, som alene skal bruges på grønne og bæredygtige
investeringer i hele EU.
C. 15 mia. EUR, som alene skal bruges på støtte til den private sektor.

Sp. 2
Alle nationale genopretnings- og resiliensplaner skal have afsat midler til den
grønne omstilling. Hvor mange procent er det som minimum?
A. 25 %
B. 33 %
C. 37 %
*Mindst 37 % af hver genopretnings- og resiliensplan skal afsættes til den
grønne omstilling, og mange medlemsstater bestræber sig på at gå videre
end det.

Sp. 3
Hvad er budgettet for NextGenerationEU, det midlertidige instrument til sætte
skub i genopretningen i EU?
A. Mere end 750 mia. EUR
B. Mere end 800 mia. EUR
C. Mere end 900 mia. EUR
*Det præcise tal er 806,9 mia. EUR.

64
13.10.2021

Fremlæggelse af EU's
politik for Arktis
Sp. 1
Den arktiske region er af central strategisk betydning for EU, når det kommer
til klimaændringer, råmaterialer og geostrategisk indflydelse. Med en ny
politik har EU stillet forslag om en række skridt til at styrke sit samarbejde
med regionen. Kan du give et konkret eksempel på, hvad EU gør?


Mulige svar: 1) bekæmper de miljømæssige, sociale,
økonomiske og politiske konsekvenser af klimaændringer og
miljøforringelse, 2) beskytter miljøet og biodiversiteten i
Arktis, 3) bekæmper udledningen af kulpartikler og reducerer
det kulstof- og miljøaftryk, søtransport sætter, 4) støtter en
inklusiv og bæredygtig udvikling af de arktiske regioner, 5)
styrker det internationale samarbejde.

Sp. 2
Hvad hedder det oprindelige folk i Arktis?


Inuitter.

Sp. 3
Hvor mange mennesker bor der ca. nord for Polarcirklen?
A. 3,5 mio.
B. 4 mio.
C. 4,5 mio.

65
17.11.2021

Forordning om begrænsning af EUdrevet skovrydning og forordning om
overførsel af affald samt EU's nye
jordbundsstrategi
Sp. 1
Nævn et produkt, der er omfattet af EU's regler mod skovrydning


Mulige svar: 1) palmeolie, 2) oksekød, 3) soja, 4) kaffe, 5)
kakao, 6) træ.

Sp. 2
I 2020 eksporterede EU ca. 32,7 mio. ton affald til lande uden for EU. Hvilket
land importerede det meste af det?


Tyrkiet, efterfulgt af Indien, Det Forenede Kongerige og
Schweiz.

Sp. 3
Hvor mange procent af alle levende organismer er bundet i jordbunden?
A. 5 %
B. 10 %
C. 25 %
*Jordbunden er et livsvigtigt økosystem, der indeholder mere end en fjerdedel
af alle levende organismer på jorden.

66
25.11.2021

Forslag om gennemsigtighed og
målretning i forbindelse med politisk
reklame og foranstaltninger, der skal
forbedre virksomhedernes evne til at
rejse kapital
Sp. 1
Disse forslag indgår i en bredere pakke af initiativer, der har til formål at
styrke det europæiske demokrati, nemlig...
A. Handlingsplanen for europæisk demokrati
B. Kommissionens program om demokrati
C. Demokrati- og forvaltningspagten

Sp. 2
I henhold til dette forslag skal onlineplatforme for at øge gennemsigtigheden
og ansvarligheden hvad angår oprindelsen af midlerne og udgifterne i
forbindelse med politiske partier og deres kandidater:
A. give oplysninger om det politiske tilhørsforhold og om
finansieringen af annoncerne.
B. give oplysninger om det politiske tilhørsforhold og om finansieringen
af annoncerne, men kun hvis kampagnen foregår på nationalt plan.
C. give oplysninger om det politiske tilhørsforhold og om finansieringen
af annoncerne, men kun hvis kampagnen foregår på EU-plan.

Sp. 3
Hvornår afholdes de næste valg til Europa-Parlamentet?


I 2024.

67
1.12.2021

Lancering af Global Gateway
Sp. 1
Global Gateway, den europæiske strategi, som tager sigte på at sætte skub i
intelligente, rene og sikre forbindelser i hele verden, forventes at mobilisere
hvor meget i investeringer?
A. 100 mia. EUR
B. 200 mia. EUR
C. 300 mia. EUR
*Global Gateway vil mobilisere op mod 300 mia. EUR i investeringer til udvikling
af global infrastruktur og til støtte af den grønne og den digitale omstilling i hele
verden.

Sp. 2
Det banebrydende afrikansk-ledede initiativ "den store grønne mur", der blev
lanceret i 2007 af Den Afrikanske Union, har til formål at genoprette
kontinentets udpinte jorde og ændre tilværelsen for millioner af mennesker i
Sahelregionen. Hvor langt vil den strække sig fra kyst til kyst (dvs. fra
Atlanterhavet i Senegal til det Indiske Ocean i Djibouri):
A. 2 000 km
B. 8 000 km
C. 30 000 km

Sp. 3
Hvor blev det første knudepunkt for mRNA-teknologioverførsel oprettet?
A. I Cape Town i Sydafrika
B. I Dakar i Senegal
C. I Abuja i Nigeria

68
9.12.2021

Fremlæggelse af en handlingsplan,
som skal hjælpe den europæiske
socialøkonomi med at trives
Sp. 1
Socialøkonomiske organisationer er enheder, der sætter sociale og
miljømæssige formål i første række og geninvesterer størstedelen af deres
overskud i organisationen. Hvor mange socialøkonomiske enheder er der ca. i
Europa?
A. 800 000
B. 1,8 mio.
C. 2,8 mio.

Sp. 2
Kan du nævne nogle former for socialøkonomiske enheder?


Mulige svar: 1) kooperativer, 2) gensidige selskaber, 3)
foreninger (herunder velgørende organisationer), 4) fonde og
5) sociale virksomheder.

Sp. 3
Hvad vil handlingsplanen for den sociale økonomi forbedre? Kan du nævne et
område?


Mulige svar: 1) erhvervsklimaet: den politiske og retlige
ramme, 2) muligheder og kapacitetsopbygning: adgang til
finansiering, støtte til opskalering, 3) bevidsthed: øge
synligheden af den sociale økonomi og fremme dens positive
indvirkning.

69
9.12.2021

Forslag om at opføre hadefuld tale
og
hadforbrydelser på listen over
strafbare handlinger i EU
Sp. 1
Hadefuld tale og hadforbrydelser er kriminalitet af særlig grov karakter, idet de
undergraver EU's fælles værdier og grundlæggende rettigheder. Kan du nævne
en af EU's værdier?
 EU's værdier er fast forankret i traktaten om Den Europæiske
Union (artikel 2), hvor der står: "EU bygger på værdierne respekt
for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling,
retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder
rettigheder for personer, der tilhører mindretal."

Sp. 2
Grov grænseoverskridende kriminalitet er kriminalitet af særlig grov karakter, der
begås i hele EU, og som har konsekvenser, der rækker ud over de nationale
grænser. Det er derfor, at de straffes på EU-plan og indarbejdet i EU-traktaten.
Der findes lige nu 10 strafbare handlinger i EU. Hadefuld tale og hadforbrydelser
er endnu ikke opført på listen. Kan du nævne en af de strafbare handlinger i EU,
som er indarbejdet i EU-traktaten?
 Mulige svar: 1) terrorisme, 2) menneskehandel, 3) seksuel
udnyttelse af kvinder og børn, 4) ulovlig narkotikahandel, 5)
ulovlig våbenhandel, 6) hvidvaskning af penge, 7) korruption, 8)
forfalskning af betalingsmidler, 9) IT-kriminalitet og 10)
organiseret kriminalitet.

Sp. 3
Hvornår meddelte formand Ursula von der Leyen, at Kommissionen agter at
udvide listen over strafbare handlinger i EU til at omfatte hadefuld tale og
hadforbrydelser?
 I sin tale om Unionens tilstand 2020.
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9.12.2021

Forslag om forbedring af
arbejdsvilkårene for personer, der
arbejder via digitale
arbejdsplatforme
Sp. 1
Ca. hvor mange personer arbejder via digitale arbejdsplatforme i EU?
A. Mere end 8 mio.
B. Mere end 18 mio.
C. Mere end 28 mio.
*Den digitale platformsøkonomi vokser hurtigt, og i 2025 forventes
antallet at nå op på 43 mio. personer.

Sp. 2
Hvor mange digitale arbejdsplatforme findes der i EU?
A. Over 400
B. Over 500
C. Over 600

Sp. 3
Ud af de ca. 28 mio. personer, der arbejder via digitale platforme i EU, kan op
mod 5,5 mio. i øjeblikket være fejlagtigt kategoriseret som selvstændige. Kan
du nævne en fordel, de kunne vinde ved at blive kategoriseret som
arbejdstager?


Mulige svar: 1) garanteret hviletid og betalt ferie, 2)
sikkerhedsog
sundhedsbeskyttelse,
3)
arbejdsløshedsunderstøttelse,
sygedagpenge
og
sundhedsydelser, 4) forældreorlov, 5) optjening af
pensionsrettigheder, 6) ydelser i forbindelse med
arbejdsulykker og arbejdsmarkedsrelaterede sygdomme.
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14.12.2021

Forslag om modernisering af EU's
transportsystemer
Sp. 1
På hvilke måder kunne EU's transportsystemer moderniseres?


Kommissionen har fremsat forslag om fire tiltag i den
forbindelse: 1) øge antallet af trafikforbindelser og flytte
mere passager- og godstransport til andre transportformer ad
jernbaner og indre vandveje, 2) etablere opladningssteder,
alternativ optankningsinfrastruktur og nye digitale
teknologier, 3) have større fokus på bæredygtig mobilitet i
byer og 4) gøre det nemmere at vælge mellem forskellige
transportmuligheder.

Sp. 2
Hvad er TEN-T?


TEN-T er et EU-dækkende net af jernbaner, indre vandveje,
søtransport over kortere afstande og veje.
*Det forbinder 424 større byer med havne, lufthavne og jernbaneterminaler.
Når TEN-T er færdiggjort, vil det bidrage til at afkorte rejsetiderne mellem
disse større byer. Man vil f.eks. kunne rejse mellem København og Hamborg
med tog på 2,5 time i stedet for de 4,5 time, det tager i dag.

Sp. 3
Hvor mange kilometer jernbane er der i EU?
A. 101 000 km
B. 201 000 km
C. 301 000 km
(Data fra 2018, EU-27)
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14.12.2021

Forslag om at gøre Schengenområdet
mere modstandsdygtigt
Sp. 1
Kan du nævne en grund til at gøre Schengenområdet mere modstandsdygtigt?


Mulige svar: for at 1) kunne tackle nye udfordringer som f.eks.
trusler mod folkesundheden, 2) sikre, at eventuel
genindførelse af kontrol ved de indre grænser forbliver en
sidste udvej, 3) bygge videre på erfaringerne fra covid-19pandemien og forbedre koordineringen i tilfælde af en krise.

Sp. 2
Hvilken frist stillede Kommissionen forslag til i forbindelse med genindførelse
af kontrol ved de indre grænser i tilfælde af uforudsete begivenheder?
A. En frist på 30 dage, der ikke kan forlænges
B. En frist på 30 dage, der kan forlænges med op til tre måneder
C. En frist på 30 dage, der kan forlænges med op til seks måneder

Sp. 3
Ca. hvor mange personer krydser dagligt EU's indre grænser?
A. Ca. 1,5 mio.
B. Ca. 2,5 mio.
C. Ca. 3,5 mio.
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15.12.2021

Forslag om ny EU-ramme for
dekarbonisering af gasmarkederne,
fremme af brint og reduktion af
methanemissioner
Sp. 1
Hvad er de tre primære kilder til menneskeskabte methanemissioner i Europa
og resten af verden?


Landbrug, affald og energi.

Sp. 2
Sammen med hvilket land lancerede EU Global Methane Pledge — et initiativ,
der har til formål at reducere de globale methanemissioner?
A. USA
B. Canada
C. Japan
*Over 100 lande har indtil videre tilsluttet sig initiativet.

Sp. 3
Hvor meget at den nuværende globale opvarmning kan tilskrives
methanemissioner?
A. 20 %
B. 25 %
C. 30 %
*Metan står for det næststørste bidrag til klimaændringer efter kuldioxid
(CO2) og er ansvarlig for ca. 30 % af den nuværende globale opvarmning.
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1.1.2022

20 år med eurosedler
og -mønter i lommen
Sp. 1
Hvor mange EU-lande havde euroen som valuta den første dag, efter at
euroen var indført, den 1. januar 2002?
A. 12
B. 13
C. 14
*Det var Østrig, Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland,
Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal og Spanien.

Sp. 2
Hvilket land vil være det seneste, der tiltræder euroområdet den 1. januar
2023?
A. Rumænien
B. Bulgarien
C. Kroatien

Sp. 3
Hvor mange euromønter findes der?
A. 8
B. 9
C. 10
*Otte mønter med forskellig værdi. 1, 2, 5, 10, 20 og 50 cent, 1 euro og 2 euro.
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1.1.2022

Det europæiske
ungdomsår begynder
Sp. 1
Hvad er navnet på det initiativ, der giver de 18-årige mulighed for at rejse i
og opleve Europa, ved at give udvalgte unge et rejsekort?
A. DiscoverEU
B. Interrail
C. Erasmus

Sp. 2
Hvilket program yder økonomisk støtte og bistand til unge i alderen 18-30 år,
så de kan deltage i kort- eller langsigtede projekter i op mod 12 måneder, der
bidrager til samfundet, enten i udlandet eller i deres eget land?
A. Det Europæiske Solidaritetskorps
B. ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)
C. EU-bistandsfrivillige

Sp. 3
I hvilket EU-land var andelen af unge (personer i alderen 0-29 år) højest i
2019?
A. Irland
B. Cypern
C. Sverige
*Irland var den medlemsstat med flest unge i EU-27, idet personer i alderen
0-29 år tegnede sig for næsten 4 ud af hver 10 indbyggere i begyndelsen af
2019 (39,0 %).
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18.1.2022

Nye initiativer, der skal gøre
universiteterne i EU klar
til fremtiden
Sp. 1
Hvor mange uddannelsesinstitutioner vil få gavn af den europæiske strategi
for universiteter?
A. 250
B. 500
C. 750
*Inden midten af 2024 vil det europæiske budget yde støtte til op mod 60
europæiske universitetsalliancer med deltagelse af mere end 500
videregående uddannelsesinstitutioner i hele Europa.

Sp. 2
Hvor
gammel
er
Erasmus,
EU-programmet
erhvervsuddannelse, ungdom og idræt?

for

uddannelse,

A. 25 år
B. 35 år
C. 45 år
I 2022 har Erasmus+-programmet 35-års jubilæum. Det er EU's
flagskibsprogram for uddannelse, efteruddannelse, ungdom og idræt.

Sp. 3
Mangfoldighed, inklusion og ligestilling mellem kønnene i sektoren for
videregående uddannelser er blevet vigtigere end nogensinde. Hvor mange af
lederne på de videregående uddannelsesinstitutioner i EU er kvinder?
A. 19 %
B. 40 %
C. 24 %
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8.2.2022

Forslag til
forordning om europæiske mikrochips
Sp. 1
Hvor stor en andel af det globale marked for mikrochips sidder EU omtrent
på?
A. 10 %
B. 20 %
C. 30 %
*Det er 10 %. Med forordningen om europæiske mikrochips er det planen at
etablere en ramme for at øge produktionskapaciteten til 20 % af det globale
marked senest i 2030.

Sp. 2
Hvor mange penge vil forordningen om europæiske mikrochips mobilisere
med henblik på at afhjælpe manglen på halvledere og styrke Europas
teknologiske førerposition?
A. Mere end 23 mia. EUR
B. Mere end 33 mia. EUR
C. Mere end 43 mia. EUR
*Forordningen om europæiske mikrochips vil mobilisere 43 mia. EU i
offentlige og private investeringer, og sammen med medlemsstaterne vil der
blive truffet foranstaltninger til at forberede, foregribe og reagere hurtigt på
de nuværende og fremtidige afbrydelser i forsyningskæderne.

Sp. 3
Kan du nævne et produkt eller tjeneste, hvor halvlederchips bliver brugt?
 Halvlederchips er en vigtig del af digitale og digitaliserede
produkter. Hvad enten det er i smartphones, biler, kritiske
anvendelser og infrastrukturer til sundhedspleje, energi,
mobilitet, kommunikation eller industri, er mikrochips af
central betydning for den moderne digitale økonomi. De er
også afgørende for fremtidens centrale digitale teknologier,
herunder kunstig intelligens, 5G og edge. Det digitale område
kan ganske enkelt ikke fungere uden mikrochips.
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15.2.2022

Fremlæggelse af EU's forsvarspakke
Sp. 1
Hvad er budgettet for Den Europæiske Forsvarsfond?
A. 7 mia. EUR
B. 8 mia. EUR
C. 9 mia. EUR
*Tæt på 8 mia. EUR for 2021-2027 er afsat til Den Europæiske Forsvarsfond.
2,7 mia. EUR til finansiering af samarbejdsbaserede forskningsprojekter på
forsvarsområdet og 5,3 mia. EUR til finansiering af samarbejdsbaserede
udviklingsprojekter på forsvarsområdet som supplement til nationale bidrag.

Sp. 2
I februar 2022 fremlagde Kommissionen en række foranstaltninger af
afgørende betydning for forsvar og sikkerhed i Den Europæiske Union og for
et mere integreret og konkurrencedygtigt europæisk forsvarsmarked. Hvilket
af følgende var ikke et forslag fra Kommissionen?
A. Reduktion i investeringer i forsvarsforskning og -kapacitet,
der er udviklet inden for en EU-samarbejdsramme
B. Tilskyndelse til fælles indkøb af forsvarskapacitet, der er udviklet
gennem samarbejde inden for EU
C. Styrkelse på EU-plan af sikkerheds- og forsvarsdimensionen i
rummet.

Sp. 3
Hvad kunne være fordelene ved fælles indkøb på forsvarsområdet? Kan du
nævne én?


Fordelene er f.eks.: 1) øget interoperabilitet af de europæiske
nationale væbnede styrker, 2) fremme af konkurrenceevnen
for det teknologiske og industrielle grundlag for EU's forsvar.
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23.2.2022

Forslag til en ny dataforordning
Sp. 1
Med den nye dataforordning foreslår Kommissionen nye regler for, hvem der kan
bruge og tilgå de data, der genereres i alle økonomiske sektorer i EU. Hvilke
potentielle fordele tror du, den nye dataforordning kan have?


Dataforordningen vil sikre retfærdighed i det digitale miljø,
stimulere et konkurrencedygtigt datamarked, åbne muligheder
for datadrevne virksomheder og gøre data mere tilgængelige for
alle. Den vil give både enkeltpersoner og virksomheder mere
kontrol over deres data gennem en styrket ret til
dataportabilitet, kopiering eller overførsel af data mellem
forskellige tjenester i tilfælde, hvor data genereres via
intelligente produkter, maskiner og enheder. Det vil blive lettere
at overføre data til og fra serviceudbydere, og det vil tilskynde
flere aktører, herunder SMV'er, til at deltage i dataøkonomien.

Sp. 2
De nye dataregler forventes at mobilisere ekstra ressourcer i BNP for EUmedlemsstaterne senest i 2028 ved at afhjælpe problemer af teknisk, retlig eller
økonomisk karakter, som fører til, at data bliver underudnyttet. Hvor stor bliver
denne stigning ca.?
A. 70 mia. EUR
B. 170 mia. EUR
C. 270 mia. EUR

Sp. 3
Teknologi kan f.eks. hjælpe landbrugere med at optimere og øge udbyttet,
forbedre bedriftsplanlægningen og træffe mere intelligente beslutninger om
ressourcer og reducere omkostningerne. Dette kaldes "præcisionsdyrkning" eller
"præcisionslandbrug". Hvilken type data kan være nyttige her?


Mulige svar: 1) realtidsdata om vejr, temperatur og luftfugtighed,
2) GPS-signaler, 3) jordbundsdata, 4) data om plantebehov osv.
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25.2.2022

Vedtagelse af den første
sanktionspakke efter Ruslands
aggression mod Ukraine
Sp. 1
Restriktive foranstaltninger eller "sanktioner" er et vigtigt redskab i hvilken EUpolitik?
A. Udviklingspolitikken
B. Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
C. EU's naboskabspolitik

Sp. 2
Hvor længe har EU vedtaget restriktive foranstaltninger mod Rusland i
Ukraine?
A. Siden 2014
B. Siden 2018
C. Siden 2022
*Siden marts 2014 har EU gradvist indført restriktive foranstaltninger over
for Rusland som reaktion på den ulovlige annektering af Krim.

Sp. 3
En af sanktionerne over for personer er indefrysning af aktiver. Hvad betyder
det?


Indefrysning af aktiver: Alle konti, der tilhører oplistede
personer og enheder i EU-banker, indefryses, hvilket betyder,
at det er forbudt at stille midler eller aktiver direkte eller
indirekte til rådighed for dem. På den måde sikres det, at deres
penge ikke længere kan bruges til at støtte det russiske
regime, eller at de kan søge tilflugt i EU.
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2.3.2022

Aktivering af direktivet om
midlertidig beskyttelse for at yde
bistand til mennesker på flugt fra
krigen i Ukraine
Sp. 1
Hvad går direktivet om midlertidig beskyttelse ud på?


Midlertidig beskyttelse er en ekstraordinær foranstaltning til
øjeblikkelig og midlertidig beskyttelse i tilfælde af et stort antal
ankomster eller forestående ankomster af fordrevne fra lande
uden for EU, som ikke kan vende tilbage til deres hjemland.

Sp. 2
Direktivet om midlertidig beskyttelse blev vedtaget efter konflikterne i det
tidligere Jugoslavien. Men hvornår blev direktivet anvendt første gang?


Direktivet blev aktiveret for første gang i marts 2022 som
reaktion på krigen i Ukraine.

Sp. 3
Nævn én rettighed, som personer omfattet af midlertidig beskyttelse har ret til at
modtage.



Mulige svar: 1) opholdstilladelse under hele beskyttelsens
varighed, 2) adgang til social velfærd, til lægehjælp, til
uddannelse, til indkvartering eller bolig, til banktjenesteydelser,
til asylproceduren, til oplysninger om midlertidig beskyttelse, 3)
adgang til beskæftigelse (*på visse betingelser), 4) adgang til fri
bevægelighed (i 90 dage inden for en periode på 180 dage efter
udstedelse af en opholdstilladelse i værtsmedlemsstaten), 5)
mulighed for at tage til et andet EU-land (inden udstedelse af en
opholdstilladelse), 6) mulighed for familiesammenføring under
særlige forhold.
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8.3.2022

Forslag om EU-regler til
bekæmpelse af vold mod kvinder
og vold i hjemmet
Sp. 1
Med EU-regler til bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet sigter
Kommissionen bl.a. mod kriminalisering af cybervold, herunder cyberstalking
og cybermobning. Ved du hvad disse tre strafbare handlinger omfatter?





Cyberstalking er en moderne form for vold, som ofte begås mod
familiemedlemmer eller personer, der bor i samme husstand, men
også af tidligere partnere eller bekendte. Gerningsmanden anvender
typisk teknologi til at udøve tvang eller kontrol, manipulation og
overvågning for dermed at øge offerets frygt, angst og gradvis
isolation fra venner og familie.
Cybermobning omfatter angreb såsom trusler, fornærmelser eller
anden stødende adfærd over for enkeltpersoner, navnlig kvinder og
piger, som typisk finder sted via sociale medier eller onlinetjenester.
Deling af intime eller manipulerede billeder uden samtykke er
en anden moderne form for vold, som består i at fremstille billeder,
videoer eller andet intimt materiale af en anden person, som kan
findes på IKT-tjenester (f.eks. sociale netværk, mobiltelefoner), uden
den pågældende person har givet samtykke til det, eller, før det, at
manipulere intime billeder for at få det til at se ud som om, en anden
person er involveret i seksuelle aktiviteter ("deepfake").

82

Sp. 2
Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder
og vold i hjemmet er benchmarket for internationale standarder på dette
område. Hvilket navn er denne konvention også kendt under?
A. Genèvekonventionen
B. Istanbulkonventionen
C. Chicagokonventionen

Sp. 3
Hvor mange kvinder (i procent) i EU har oplevet sexchikane?
A. 50 % — 1 ud af 2
B. 38 %
C. 29 %
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21.3.2022

Aftale om det
strategiske kompas
Sp. 1
Hvilket politikområde blev det strategiske kompas udviklet til?
A. Konkurrence
B. Regionalpolitik
C. Sikkerhed og forsvar
*Det strategiske kompas giver Den Europæiske Union en ambitiøs
handlingsplan for styrkelse af EU's sikkerheds- og forsvarspolitik senest i
2030.

Sp. 2
Hvad er de fire søjler i det strategiske kompas, en fælles kurs og vision for
EU's indsats inden for sikkerhed og forsvar?
A. Handle, investere, arbejde og sikre
B. Analysere, vurdere, inddrage og levere
C. Opbygge, afprøve, forbedre og udrulle

Sp. 3
Hvad er EU-kapaciteten til hurtig deployering?
A. 5 000 kameradroner, der kan tage billeder og videoer
B. 5 000 tropper, der kan indsættes som reaktion på
overhængende trusler og reaktion på kriser.
C. 5 000 førstehjælpssæt, der kan sendes til et bestemt land inden for
EU
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23.3.2022

Fremlæggelse af foranstaltninger til
forbedring af den globale
fødevaresikkerhed
Sp. 1
Hvilke foranstaltninger har Europa-Kommissionen truffet i lyset af stigningen
i de globale råvarepriser, der er steget yderligere som følge af Ruslands
invasion af Ukraine?
Europa-Kommissionen har fremlagt en række tiltag på kort og
mellemlang sigt med henblik på at forbedre den globale
fødevaresikkerhed og støtte landbrugere og forbrugere i EU, f.eks.:
 Hjælpe med at få korn ud af Ukraine
 Støtte landbrugere i EU og sårbare befolkningsgrupper
 Øge vores fødevareproduktion
 Fjerne restriktioner på fødevarehandel
 Være en førende leverandør af humanitær bistand og
udviklingsbistand vedrørende fødevarer og fødevaresystemer
 Indføre beredskabsplaner for fødevareforsyning og
fødevaresikkerhed.
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Sp. 2
EU træffer alle nødvendige foranstaltninger for at bidrage til den globale
fødevaresikkerhed. I hvor mange lande agter EU at støtte
fødevaresystemernes bæredygtighed?
A. 65
B. 70
C. 75
*I programmet for internationalt samarbejde for 2021-27 vil EU samarbejde
med omkring 70 partnerlande om at udvikle fødevaresystemernes
bæredygtighed. Derudover forpligtede EU og medlemsstaterne sig på
topmødet om ernæring med henblik på vækst i Tokyo i december 2021 til at
fortsætte indsatsen for at gøre noget ved fejlernæring i form af et
betragteligt tilsagn til en værdi af 4,3 mia. EUR, herunder mindst 2,5 mia.
EUR fra EU til internationalt samarbejde med fokus på ernæring i perioden
2021-2024.

Sp. 3
Et af de konkrete mål om at ændre EU's fødevaresystem er EU's jord til bordstrategi. Med hvor meget sigter denne strategi mod at reducere brugen af og
risikoen ved pesticider senest i 2030?
A. 25 %
B. 40 %
C. 50 %
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23.3.2022

Fremlæggelse af muligheder for at
dæmpe høje energipriser via fælles
gasindkøb og et obligatorisk
minimumsniveau for gaslagring
Sp. 1
I marts 2022 skitserede Kommissionen muligheder for at dæmpe høje
energipriser via fælles gasindkøb og et obligatorisk minimumsniveau for
gaslagring. Hvad er minimumsniveauet for gaslagring næste vinter (2022-2023)?
A. 70 %
B. 80 %
C. 90 %

Sp. 2
Hvordan skal "europæisk gaslagringssolidaritet" fungere i praksis?


Da ikke alle medlemsstater har lagerfaciliteter på deres område,
bør der være en minimumsreserve af gas i andre medlemsstater,
som disse lande skal have adgang til. Medlemsstater uden
lagerfaciliteter vil skulle sikre, at operatører på deres område
har sikret oplagring i en tilstødende medlemsstat, som dækker
15 % af deres årlige gasforbrug. Alternativt kan medlemsstater
uden lagerfaciliteter indføre en byrdefordelingsmekanisme.

Sp. 3
73 % af EU's samlede gaslagringskapacitet er koncentreret i fem medlemsstater.
Hvilke?
A. Tyskland, Italien, Frankrig, Nederlandene og Østrig
B. Polen, Italien, Østrig, Kroatien og Ungarn
C. Sverige, Belgien, Frankrig, Grækenland og Letland
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30.3.2022

Forslag inden for cirkulær økonomi
om nye regler for at gøre
bæredygtige produkter til normen i
EU
Sp. 1
EU bevæger sig i retning af en cirkulære økonomi baseret på mere
bæredygtige og ressourceeffektive produkter. Hvilke fordele tror du, at det vil
give dig som forbruger?


Disse kunne f.eks. være: 1) længere levetid på dine produkter
2) energi-, ressource- og omkostningsbesparelser 3) flere
oplysninger til dig, så du kan træffe bæredygtige valg

Sp. 2
Kommissionen har fremsat forslag om at ajourføre EU's forbrugerregler for
at sikre, at forbrugerne kan træffe informerede og miljøvenlige valg, når de
køber produkter. Hvilke af følgende oplysninger vil de erhvervsdrivende være
forpligtet til at give forbrugerne?
A. Oplysninger om produkters bæredygtighed og energieffektivitet
B. Oplysninger om produkters holdbarhed og om, hvordan de kan
repareres
C. Oplysninger om produkters miljøvenlige design og klimaaftryk

Sp. 3
Hvor mange tekstiler kasseres hvert år i EU?
A. Ca. 3 kg pr. person
B. Ca. 6 kg pr. person
C. Ca. 11 kg pr. person
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9.4.2022

Afholdelse af donorarrangementet
"Stand up for Ukraine"
Sp. 1
I april 2022 er der i forbindelse med det globale donorarrangement og
kampagnen "Stand Up for Ukraine" indsamlet over 10 mia. EUR til personer på
flugt fra den russiske invasion. I hvilken by fandt dette arrangement sted?
A. Bruxelles
B. Warszawa
C. Bratislava

Sp. 2
Hvilket land gik Europa-Kommissionen sammen med om at afholde det
globale donorarrangement og kampagnen "Stand Up for Ukraine"?
A. USA
B. Canada
C. Australien

Sp. 3
Hvor mange penge indsamlede donorerne i forbindelse
donorarrangementet og kampagnen "Stand Up for Ukraine"?

med

A. Mere end 1 mia. EUR
B. Mere end 5 mia. EUR
C. Mere end 10 mia. EUR
*I forbindelse med det globale donorarrangement og kampagnen "Stand up
for Ukraine" blev der indsamlet 9,1 mia. EUR til personer på flugt fra den
russiske invasion, både inden for Ukraine og uden for, herunder 1 mia. EUR
fra Europa-Kommissionen. Derudover annoncerede Den Europæiske Bank for
Genopbygning og Udvikling, at der ville blive givet et yderligere lån på
1 mia. EUR til at dække behovet hos mennesker, der er blevet fordrevet som
følge af invasionen.
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9.4.2022

Markering af 30 år med humanitære
bistands- og
civilbeskyttelsesforanstaltninger
Sp. 1
EU's humanitære bistandsforanstaltning består af fire vejledende principper.
Kan du nævne ét?
 Medmenneskelighed,
neutralitet,
upartiskhed
og
uafhængighed

Sp. 2
Ethvert land i verden, men også FN og dets agenturer eller en relevant
international organisation, kan anmode EU-civilbeskyttelsesmekanismen om
hjælp. I 2021 blev mekanismen aktiveret 114 gange. F.eks. som følge af i)
covid-19-pandemien i Europa og resten af verden, ii) oversvømmelser i
Belgien, iii) skovbrande i Middelhavsområdet, på Vestbalkan og i Østrig, iv)
hjemtransporter fra Afghanistan og v) jordskælvet og en orkan på Haiti. Hvad
var den største indsats nogensinde til dato?


Ruslands aggression mod Ukraine har udløst den største
nødhjælpsoperation siden oprettelsen af mekanismen.

Sp. 3
De humanitære behov er steget drastisk i de seneste år som følge af covid19 og klimaet. Hvor mange personer anmodede om humanitær bistand i 2021
ifølge skøn fra FN?
A. 150 mio.
B. 430 mio.
C. 235 mio.
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27.4.2022

Forslag til en ny politik for lovlig
migration
Sp. 1
Hvor stor vil andelen af befolkningen i den erhvervsaktive alder i forhold til
den samlede befolkning i EU være i 2070?
A. Ca. 45 %
B. Ca. 55 %
C. Ca. 65 %

Sp. 2
Inden for hvilke sektorer oplever EU's arbejdsmarked mangel på arbejdskraft?


Bl.a. inden for turisme, hotel og restauration, IT og sundhed

Sp. 3
Hvorfor har EU brug for lovlig migration?


Mulige svar: 1) støtte genopretningen af økonomien i EU, 2)
afhjælpe manglen på arbejdskraft i EU, 3) tackle
demografiske udfordringer, 4) forberede sig på fremtidige
behov, 5) tiltrække talenter/kvalificeret arbejdskraft, 6)
skabe sikre adgangsveje til Europa, 7) følge EU's omstilling
mod en grøn og digital økonomi til dørs.
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3.5.2022

Lancering af det europæiske
sundhedsdataområde
Sp. 1
Det europæiske sundhedsdataområde er det første fælles dataområde i EU
inden for et specifikt område, som er kommet ud af den europæiske
datastrategi. Inden for hvilke andre områder er der planlagt dataområder?
Kan du nævne et?


I den europæiske datastrategi fra februar 2020 blev det
varslet, at der vil blive skabt dataområder inden for
ti strategiske områder: sundhed, landbrug, produktion, energi,
mobilitet, det finansielle område, offentlig administration,
færdigheder og den europæiske åbne videnskabscloud samt
den tværgående centrale prioritet om at nå målsætningerne i
den grønne pagt.

Sp. 2
Kan du nævne en fordel for dig, som er kommet ud af det europæiske
sundhedsdataområde?






Du vil have omgående og gratis adgang til dine sundhedsdata
i elektronisk form.
Du vil kunne dele dine data med sundhedspersonale nationalt
eller på tværs af grænserne.
Du vil kunne tilføje oplysninger, rette fejl, begrænse adgang
og indhente oplysninger om, hvordan dine oplysninger bliver
brugt.
Du vil have ret til at få sundhedsdata udstedt og godkendt i
et fælles europæisk format.
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Sp. 3
Hvilken effekt vil det europæiske sundhedsdataområde få for læger og andet
sundhedspersonale? Kan du komme med et eksempel?





De vil få hurtigere adgang til patientens journaler, herunder
på tværs af grænserne.
I kraft af lettere og hurtigere adgang til relevante
sundhedsdata vil sundhedspersonalet kunne forbedre
kontinuiteten i behandlingen.
De vil også lettere kunne få adgang til patientjournaler fra
forskellige systemer, hvilket mindsker den administrative
byrde ved manuelt at skulle kopiere patientjournaler mellem
forskellige systemer.
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9.5.2022

Konferencen om Europas fremtid
fremlægger sin endelige rapport
Sp. 1
Ca. hvor mange forslag udformede borgerne i Europa i løbet af konferencen
om Europas fremtid?
A. 29
B. 49
C. 69
*Ved afslutningsceremonien i Strasbourg modtog formændene for EuropaParlamentet, Kommissionen og Rådet en endelig rapport fra konferencens
deltagere indeholdende 49 vidtrækkende, ambitiøse og fremadskuende
forslag samt 326 individuelle foranstaltninger.

Sp. 2
Hvilke emner blev drøftet af borgerne under konferencen om Europas fremtid?
Kan du nævne et?


Der var ni hovedemner: 1) en stærkere økonomi, social
retfærdighed og beskæftigelse, 2) uddannelse, kultur, ungdom
og idræt, 3) digital omstilling, 4) europæisk demokrati, 5)
værdier og rettigheder, retsstatsprincippet og sikkerhed, 6)
klimaændringer og miljø, 7) sundhed, 8) EU i verden og 9)
migration.

Sp. 3
Tre EU-ledere underskrev den fælles erklæring i marts 2021, der banede vejen
for, at konferencen om Europas fremtid kunne indledes. Hvem var de?


Den fælles erklæring om konferencen om Europas fremtid blev
underskrevet af nu afdøde formand for Europa-Parlamentet,
David Sassoli, Portugals premierminister, António Costa, på
vegne af Rådet for Den Europæiske Union, og formanden for
Kommissionen, Ursula von der Leyen.
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11.5.2022

Forslag om ny EU-lovgivning for at
forebygge og bekæmpe seksuelt
misbrug af børn online
Sp. 1
I 2010 blev der indberettet 23 000 sager om seksuelt misbrug af børn i EU. Hvor
mange var der ca. i 2020?
A. Over 250 000
B. Over 500 000
C. Over 1 mio.
*I de seneste år har der været en overvældende stigning i antallet af
indberetninger af sager om seksuelt misbrug. I mange tilfælde kommer
misbruget kun frem i lyset, når gerningsmændenes handlinger bliver opdaget
på internettet. Kommissionen har fremsat forslag om ny EU-lovgivning for
at hjælpe udbydere af onlinetjenester med at finde, indberette og forebygge
seksuelt misbrug af børn på internettet mere effektivt.

Sp. 2
EU har fremsat forslag til ny lovgivning for at forebygge og bekæmpe seksuelt
misbrug af børn online. Hvem gælder de nye regler gælder for?


De foreslåede regler vil gælde for udbydere af onlinetjenester,
der tilbyder tjenester i EU, nemlig hostingtjenester og
interpersonelle
kommunikationstjenester
(såsom
meddelelsestjenester), app-butikker og internetudbydere.

Sp. 3
Børns rettigheder er fastsat i FN's konvention om barnets rettigheder samt i EU's
charter om grundlæggende rettigheder. Kan du nævne en rettighed, som børn
har?


Mulige svar: 1) ret til livet, 2) ret til et navn og et statsborgerskab
3) ret til en identitet, 4) ikkeforskelsbehandling, 5) ret til en
familie, 6) sundhed, 7) beskyttelse mod overlast, 8) uddannelse,
9) tankefrihed, 10) adgang til oplysninger.
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18.5.2022

Fremlæggelse af REPowerEU
Sp. 1
Har du et bud på, hvordan vi kan reducere energiforbruget i vores dagligdag?


Der er mange måder at gøre dette på. F.eks.: 1) mindre
opvarmning/anvendelse af klimaanlæg, 2) mere økonomisk
kørsel, 3) skift til mere offentlig transport og aktiv mobilitet,
4) mere effektiv brug af husholdningsapparater.

Sp. 2
Hvad er nogle af de kortsigtede foranstaltninger, som EU fremlagde i sin
REPowerEU-plan om at blive uafhængig af russiske fossile brændstoffer? Kan
du nævne et?


Mulige svar: 1) energibesparelser, 2) fælles indkøb af gas,
flydende naturgas og brint, 3) nye energipartnerskaber med
pålidelige leverandører, 4) hurtig iværksættelse af sol- og
vindenergiprojekter, 5) øget produktion af biomethan, 6)
opfyldning af gaslagrene til 80 % af deres kapacitet inden den
1. november 2022.

Sp. 3
Sammen med hvilke lande underskrev Kommissionen et trilateralt
aftalememorandum i juni 2022 for at sikre eksport af naturgas til Europa?
A. Egypten og Israel
B. Norge
C. Algeriet
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18.5.2022

Analyse af
investeringsunderskuddene på
forsvarsområdet og forslag til
yderligere foranstaltninger, der skal
styrke Europas industri- og
teknologigrundlag på
forsvarsområdet
Sp. 1
Hvad er de centrale investeringsunderskud på forsvarsområdet i EU? Kan du
nævne et?
 De er: forsvarsudgifter, mangler i forsvarsindustrien og
mangler i forsvarskapacitet.

Sp. 2
Kommissionen har foreslået et særligt kortfristet instrument, som skal
tilskynde de medlemsstater, der er villige til at gennemføre fælles indkøb, til
at udfylde de mest presserende og kritiske huller på en samarbejdsbaseret
måde. Hvor meget er Kommissionen rede til at investere i denne ordning?
A. 250 mio. EUR
B. 500 mio. EUR
C. 750 mio. EUR

Sp. 3
Hvor meget brugte EU-medlemsstaterne i fællesskab på forsvar i 2020?
A. 50 mia. EUR
B. 100 mia. EUR
C. 200 mia. EUR
*De brugte over 200 mia EUR. I 2021 anslås deres samlede udgifter at være
steget til 220 mia. EUR.
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18.5.2022

Sløret løftes for et strategisk
partnerskab med Golfstaterne
Sp. 1
Hvilket land er ikke medlem af Golfstaternes Samarbejdsråd?
A. Bahrain
B. Jordan
C. Kuwait

Sp. 2
Hvornår blev samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Golfstaternes Samarbejdsråd underskrevet?
A. i 1988
B. i 1989
C. i 1990

Sp. 3
Kan du nævne et område, der er omfattet af EU's partnerskab med
Golfstaterne?


Partnerskabet omfatter
handel og investering,
forskning og innovation,
sikkerhed, humanitær
menneskerettigheder.

forskellige områder som f.eks.:
transport, energi, digitalisering,
rumfart, grøn omstilling, regional
bistand, retsstatsprincippet og
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Vedtagelse af en beredskabsplan for
transport med foranstaltninger til
beskyttelse af EU's transport i
krisetider
Sp. 1
Hvad står EASA for?
A. Den europæiske handlingsplan for strategisk autonomi
B. Den europæiske sammenslutning for bæredygtigt landbrug
C. Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur
*Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur er et EU-agentur med
ansvar for sikkerheden inden for civil luftfart. Det har til formål at opnå de
højeste fælles standarder for sikkerhed og miljøbeskyttelse inden for civil
luftfart og at sikre, at du får den sikrest mulige flyvning.

Sp. 2
Kommissionen har arbejdet på at styrke EU's transportsektors beredskab i
krisetider. I beredskabsplanen for transport, som den fremsatte forslag om,
trækkes der på erfaringerne fra covid-19-pandemien, og der tages hensyn til
de udfordringer, som transportsektoren i EU har stået over for, siden Ruslands
militære aggression mod Ukraine blev indledt. Den omfatter ti centrale
foranstaltninger. Kan du nævne en?
 Mulige svar: 1) tilpasning af EU-lovgivningen på
transportområdet til krisesituationer, 2) sikring af passende
støtte til transportsektoren, 3) sikring af fri bevægelighed for
varer, tjenesteydelser og personer, 4) håndtering af
flygtningestrømme og hjemtransport af strandede passagerer
og transportarbejdere, 5) sikring af et minimum af
forbindelser og passagerbeskyttelse, 6) udveksling af
oplysninger om transport, 7) øget koordinering af
transportpolitikken, 8) øget cybersikkerhed, 9) afprøvning af
beredskabet for transport, 10) samarbejde med internationale
partnere.
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Sp. 3
Hvad er grønne baner?
A. Baner og broer til dyr, så de kan krydse EU's motorveje sikkert.
B. Veje til at transportere covid-19-vacciner til alle EU-landene.
C. Grænsepassage, der sikrer den fortsatte strøm af varer.
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23.5.2022

Forslag om regler om kriminalisering
af overtrædelsen af restriktive
foranstaltninger og om indefrysning
og konfiskation af aktiver tilhørende
personer, der overtræder restriktive
foranstaltninger, og andre kriminelle
Sp. 1
I marts 2022 oprettede EU en taskforce for at koordinere håndhævelsen af
sanktionerne mod russiske og hviderussiske oligarker. Hvad er navnet på
denne taskforce?
A. "Confiscate and Dispose"-Taskforcen
B. "Trace and Freeze"-Taskforcen
C. "Freeze and Seize"-Taskforcen

Sp. 2
Hvor mange personer har EU sanktioneret indtil nu (frem til juli 2022) for
tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet
og uafhængighed?
A. 905
B. 1 212
C. 1 342
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Sp. 3
Som led i de økonomiske sanktioner har EU indført en række import- og
eksportrestriktioner mod Rusland. Hvilke varer kan ikke eksporteres til Rusland
fra EU? Kan du nævne én?
Listen over sanktionerede produkter omfatter bl.a.:
 Avanceret teknologi (f.eks. kvantecomputere og avancerede
halvledere, avanceret elektronik og software)
 Visse typer maskinel og transportudstyr
 Specifikke varer og teknologi til brug inden for
olieraffinaderiindustrien
 Udstyr, teknologi og tjenester til energiindustrien
 Varer og teknologi til brug i luftfarts- og rumindustrien (f.eks.
luftfartøjer, reservedele eller andre former for udstyr til fly
og helikoptere, jetbrændstof)
 Varer og radiokommunikationsteknologi til brug inden for
skibsnavigation
 En række varer med dobbelt anvendelse (varer, der kan
anvendes til både civile og militære formål) som f.eks. droner
og software til droner eller krypteringsudstyr
 Luksusvarer (f.eks. luksusbiler, ure, smykker)
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7.6.2022

Politisk aftale om kønsmæssig
balance i virksomheders bestyrelser
Sp. 1
Hvilket udtryk bruges ofte som en metafor til at overvinde den usynlige
barriere, der står i vejen for at kvinder avancerer til overordnede stillinger?
A. Knuste drømme
B. Bryde gennem glasloftet
C. Bryde med traditionerne

Sp. 2
Kun en tredjedel af alle menige bestyrelsesposter beklædes af kvinder, og
endnu færre direktionsposter beklædes af kvinder. Forslaget til et direktiv om
at forbedre kønsbalancen blandt menige bestyrelsesposter indeholder et mål
for virksomheder i EU, der er børsnoterede i EU, om at fremskynde
målsætningerne for at opnå en bedre kønsbalance. Hvad er målet?
A. 50 % af det underrepræsenterede køn i menige bestyrelsesposter og
43 % i alle bestyrelsesposter
B. 45 % af det underrepræsenterede køn i menige bestyrelsesposter og
38 % i alle bestyrelsesposter
C. 40 % af det underrepræsenterede køn i menige
bestyrelsesposter og 33 % i alle bestyrelsesposter

Sp. 3
Hvornår sigter Europa-Kommissionen mod at nå ligestilling mellem kønnene
(50 %) på alle niveauer i sin egen ledelse?
A. Inden udgangen af 2023
B. Inden udgangen af 2024
C. Inden udgangen af 2025
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16.6.2022

Adfærdskodeksen om desinformation
styrkes og gøres mere omfattende
Sp. 1
Adfærdskodeksen om desinformation finder anvendelse på…?
A. Onlineplatforme, førende teknologivirksomheder og de
centrale aktører inden for reklamesektoren, der har
undertegnet den
B. Brugere
C. Retshåndhævende myndigheder

Sp. 2
Hvem af nedenstående har ikke underskrevet EU's styrkede adfærdskodeks
om desinformation?
A. Clubhouse
B. TikTok
C. Weibo

Sp. 3
Hvordan defineres desinformation typisk?
A. Falske historier, der ser ud til at være nyheder, spredes på internettet
eller ved hjælp af andre medier, som normalt er skabt med det formål
at påvirke politiske synspunkter eller som en joke.
B. Falsk eller vildledende indhold, der deles uden skadelig hensigt, selv
om virkningerne stadig kan være skadelige.
C. Falsk eller vildledende indhold, der spredes med det formål at
vildlede eller opnå økonomisk eller politisk vinding, og som
kan skade offentligheden.
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30.6.2022

Politisk aftale om en forordning til
håndtering af
konkurrenceforvridningen fra
udenlandske subsidier i det indre
marked
Sp. 1
Hvad er målet med forordningen om udenlandske subsidier?
A.
B.
C.

At fremme overholdelse af reglerne om subsidier i forhold til WTO-reglerne.
At regulere udbetalingen af EU-midler, der har en indvirkning i tredjelande.
At håndtere subsidier til tredjelande, der forårsager forvridninger
på det indre marked.

Sp. 2
Hvorfor tager forordningen om udenlandske subsidier kun udenlandske subsidier i
betragtning?
A.
B.
C.

Fordi udenlandske subsidier er mere skadelige end subsidier, der ydes i EU.
Fordi subsidier, der ydes i EU, allerede er vurderet i henhold til EU's
statsstøtteregler.
Fordi tredjelande også vurderer effekten af EU-subsidier på deres økonomier.

Sp. 3
Hvis Kommissionen konstaterer, at der er ydet udenlandske subsidier i henhold til
forordningen om udenlandske subsidier, vil disse subsidier så automatisk være
forbudt?
A.
B.
C.

Ja, subsidierne vil automatisk være forbudt.
Ja, subsidierne vil automatisk være forbudt, hvis det konkluderes, at de vil
forvride det indre marked.
Nej, forordningen indeholder ikke bestemmelser om et automatisk
forbud mod subsidier, men deres negative og positive indvirkning
skal vurderes fra sag til sag.
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19.7.2022

Indledning af
tiltrædelsesforhandlinger med
Albanien og Nordmakedonien
Sp. 1
Hvilke lande er aktuelt (i juli 2022) EU-kandidatlande?
a. Israel, Armenien, Marokko, Australien
b. Albanien, Nordmakedonien, Moldova, Montenegro, Serbien,
Tyrkiet og Ukraine
c. Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Georgien

Sp. 2
Hvilket land er senest kommet med i EU og hvornår?


Kroatien den 1. juli 2013

Sp. 3
Hvor mange kapitler i alt er EU-tiltrædelsesforhandlingerne opdelt i?
A. 25
B. 35
C. 45

