VON DER LEYENI
KOMISJON 101

Oma tegevuse algusest peale on von der Leyeni juhitud komisjon püüdnud
muuta Euroopa Liitu keskkonnahoidlikumaks, digitaalsemaks ja õiglasemaks
ning on pidanud pistma rinda kahe pööredelise tähtsusega katsumusega, mis
on mõjutanud paljude eurooplaste elu – koroonaviiruse pandeemia ja
Venemaa sõda Ukraina vastu.
Selle mängu abil saate heita pilgu komisjoni viimase kolme aasta tegemistele
ning kontrollida oma teadmisi selle kohta, milliseid algatusi on komisjon oma
lubaduste täitmiseks ning pandeemia ja sõja ohjamiseks teinud.

Mängureeglid
Iga teema kohta on kolm küsimust. Mängijal tuleb vastata ühele küsimusele
sellel teemal, mille ruudule ta mängu käigus jõuab. Vastab mängija õigesti,
võib ta uuesti täringut veeretada ja saab veelkord vastata. Vastab mängija
valesti, läheb käigukord edasi järgmisele mängijale. Üks mängija võib
veeretada kuni kolm korda järjest. Kui ühe käigukorra jooksul antud kolmas
järjestikune vastus on õige, läheb käigukord üle järgmisele mängijale, kuid
õigesti vastanud mängija saab järgmise käigu ajal ühe veeretuskorra lisaks,
kui ta peaks siis valesti vastama. Võitja on see, kes jõuab esimesena lõppu.

Pange tähele: käesolevas brošüüris esitatud teave kajastab olukorda 16.
augusti 2022. aasta seisuga.

1.12.2019

Von der Leyeni komisjon asub
ametisse

Küsimus 1
Mitu naist on olnud Euroopa Komisjoni presidendi ametikohal?


Ainult üks! 2019. aasta detsembris asus Jean-Claude Junckeri järel
Euroopa Komisjoni presidendi ametisse Ursula von der Leyen, saades
esimeseks naiseks, kes on olnud sellel ametikohal.

Küsimus 2
Millal valis Euroopa Parlament Ursula von der Leyeni Euroopa Komisjoni
presidendiks?
A. 2019. aasta mais
B. 2019. aasta juulis
C. 2019. aasta septembris

Küsimus 3
Kas oskate nimetada mõnda von der Leyeni komisjoni kuuest poliitilisest
prioriteedist?







Euroopa roheline kokkulepe
Digiajastule vastav Euroopa
Inimeste hüvanguks toimiv majandus
Euroopa maailmapositsiooni tugevdamine
Euroopaliku eluviisi edendamine
Uus hoog Euroopa demokraatiale
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11.12.2019

Võetakse vastu Euroopa roheline
kokkulepe
Küsimus 1
Mis on peamine eesmärk, mida Euroopa Komisjon soovib Euroopa rohelise
kokkuleppega saavutada?
A. Muuta Euroopa 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks
maailmajaoks
B. Muuta Euroopa 2050. aastaks kõige keskkonnahoidlikumaks
maailmajaoks
C. Muuta Euroopa 2050. aastaks kõige suuremaks keskkonnahoidlike
toodete tootjaks

Küsimus 2
Kui suur osa taasterahastust „NextGenerationEU“ ja ELi seitsme aasta
eelarvest tehtavatest investeeringutest läheb rohelise kokkuleppe
rahastamiseks?
A. Ühe kolmandik
B. Kaks kolmandikku
C. Kolm kolmandikku

Küsimus 3
Kui palju soovib Euroopa Komisjon vähendada kasvuhoonegaaside heidet
2030. aastaks (võrrelduna 1990. aasta tasemega)?
A. Vähemalt 15%
B. Vähemalt 35%
C. Vähemalt 55%
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14.1.2020

Esitletakse Euroopa rohelise
kokkuleppe investeerimiskava ja
õiglase ülemineku mehhanismi
Küsimus 1
Mis on Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava eesmärk?
 Pakkuda ELi rahastust avaliku ja erasektori investeeringutele,
mis on vajalikud selleks, et Euroopast saaks 2050. aastaks
maailma esimene kliimaneutraalne piirkond

Küsimus 2
Õiglase ülemineku mehhanismil on keskne roll selles, et üleminek
kliimaneutraalsele majandusele toimuks õiglaselt, nii et kedagi ei jäetaks
kõrvale. Kui palju raha õiglase ülemineku mehhanismiga kaasatakse?
A. Vähemalt 20 miljardit eurot
B. Vähemalt 60 miljardit eurot
C. Vähemalt 100 miljardit eurot

Küsimus 3
Millised piirkonnad saavad õiglase ülemineku mehhanismist kõige rohkem
kasu?
 Toetus tehakse kättesaadavaks kõigile liikmesriikidele,
keskendudes piirkondadele, kus on kõige suurem CO2 heide või
kus fossiilkütuste sektoris töötab kõige rohkem inimesi

03
31.1.2020

Ühendkuningriik lahkub EList
Küsimus 1
Millal sõlmiti Ühendkuningriigi väljaastumisleping ja millal see jõustus?


Ühendkuningriigi EList väljaastumise leping
oktoobril 2019 ja see jõustus 1. veebruaril 2020

sõlmiti

1.

Küsimus 2
Kes juhtis läbirääkimisi Ühendkuningriigi EList väljaastumise üle ELi poolel?


Michel Barnier

Küsimus 3
Kuidas nimetatakse akti, millega EL ja Ühendkuningriik reguleerivad Iirimaa ja
Põhja-Iirimaa suhteid?
A. Väljaastumisleping
B. Kaubandus- ja koostööleping
C. Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokoll

04
5.2.2020

Tutvustatakse ELi
ühinemisläbirääkimiste uut
metoodikat

Küsimus 1
Mis on uue laienemismetoodika neli peamist põhimõtet?


Usaldusväärsus, prognoositavus, dünaamilisus ja tugevam
poliitiline juhtimine

Küsimus 2
Milline Euroopa linn andis nime kriteeriumidele, mida riik peab ühinemiseks
täitma?
A. Kopenhaagen
B. Brüssel
C. Ljubljana

Küsimus 3
Kes kuuluvad ELi partnerite hulka Lääne-Balkanil?


Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Montenegro, PõhjaMakedoonia ja Serbia
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19.2.2020

Avaldatakse Euroopa digituleviku
kujundamise tegevuskava
Küsimus 1
Kas oskate nimetada mõnda Euroopa digiülemineku kolmest peamisest
sambast?


Õiged vastused: 1) inimeste heaks toimiv tehnoloogia, 2) õiglane
ja konkurentsivõimeline digimajandus, 3) avatud, demokraatlik ja
kestlik ühiskond

Küsimus 2
EL püüab jõuda digiüleminekul ülemaailmsele juhtpositsioonile. Mil viisil
kavatsetakse seda saavutada?


Õiged vastused: 1) EL püüab saada digimajanduse
rahvusvaheliseks eeskujuks, 2) EL toetab digipööret areneva
majandusega riikides, 3) EL töötab välja digistandardeid ja
edendab nende üleilmset kasutust

Küsimus 3
Mil viisil toetatakse ELi digistrateegiaga Euroopa rohelist kokkulepet ja
aidatakse saavutada kliimaneutraalsust?


Õiged vastused: 1) sellega käivitatakse ELi uus
tööstusstrateegia, 2) sellega suurendatakse ELi suutlikkust
prognoosida ja ohjata keskkonnaõnnetusi, 3) sellega toetatakse
ringmajandust, 4) sellega käivitatakse elektroonikaseadmete
ringkasutuse algatus, 5) sellega muudetakse andmekeskused ja
IKT-taristu 2030. aastaks kliimaneutraalseks, 6) sellega
rakendatakse ellu tehisintellekti, 5G, pilv- ja servandmetöötluse
ning asjade interneti võimalused, 7) sellega edendatakse
automatiseeritud ja ühendatud transporti, 8) sellega muudetakse
riigihangete tingimused kestlikumaks, 9) sellega luuakse
elektrooniliste seadmete ühtse laadija standard
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4.3.2020

Võetakse vastu Euroopa
kliimamäärus
Küsimus 1
Kui kaua kulus aega Euroopa kliimamääruse ettepaneku jõustumiseks?
A. 1 aasta ja 3 kuud (märts 2020 – juuli 2021)
B. 2 aastat ja 2 kuud (jaanuar 2020 – märts 2022)
C. 2 aastat ja 6 kuu (detsember 2019 – mai 2022)

Küsimus 2
Nimetage üks viiest Euroopa kliimamääruse eesmärgist.


Õiged vastused: 1) määrata kindlaks kõiki poliitikavaldkondi
hõlmav sotsiaalselt õiglane ja kulutõhus pikaajaline kava
kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamiseks 2050. aastaks,
2) seada 2030. aastaks ambitsioonikam ja vastutustundlikum
kliimaeesmärk, et aidata muuta Euroopat 2050. aastaks
kliimaneutraalseks, 3) luua edusammude jälgimise süsteem ja
võtta vajaduse korral täiendavaid meetmeid, 4) tagada
prognoositavus investorite ja teiste majandusosaliste jaoks,
5) teha nii, et üleminek kliimaneutraalsusele oleks
pöördumatu

Küsimus 3
Kui palju on EL võtnud eesmärgiks vähendada 2030.
kasvuhoonegaaside netoheidet (võrreldes 1990. aasta tasemega)?
A. Vähemalt 30%
B. Vähemalt 55%
C. Vähemalt 72%

aastaks
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Võetakse vastu uus soolise
võrdõiguslikkuse strateegia
aastateks 2020–2025

Küsimus 1
Millal kehtestati meeste ja naiste võrdse töötasu põhimõte?
A. Rooma lepingus (1957)
B. Maastrichti lepingus (1992)
C. Lissaboni lepingus (2007)

Küsimus 2
Nimetage mõni soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025 peamistest
eesmärkidest.


Õiged vastused: 1) juurida välja sooline vägivald, 2) võidelda
soostereotüüpide vastu, 3) kõrvaldada soolised erinevused
tööturult, 4) saavutada meeste ja naiste võrdne osakaal
majandussektoriti, 5) kaotada sooline palga- ja pensionilõhe,
6) vähendada soolist ebavõrdsust hoolduse valdkonnas,
7) saavutada juhtivatel ametikohtadel ja poliitikas sooline
tasakaal

Küsimus 3
Kui suur on naiste osakaal ELi liikmesriikide parlamentide liikmete seas?
A. 10%
B. 33%
C. 49%
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9.3.2020

EL võtab vastu tervikliku Aafrikastrateegia
Küsimus 1
ELi kavandatavas Aafrika-strateegias nähakse kahe maailmajao vahel ette
viis peamist partnerlusvaldkonda. Nimetage mõni neist.


Õiged vastused: 1) kestlik majanduskasv ja töökohad,
2) üleminek rohemajandusele ja energia kättesaadavus,
3) digipööre, 4) rahu, julgeolek ja haldussuutlikkus, 5) ränne ja
liikuvus

Küsimus 2
Kui palju raha soovitakse kaasata strateegia „Global Gateway“ AafrikaEuroopa investeeringute paketiga?
A. 100 miljardit eurot
B. 150 miljardit eurot
C. 200 miljardit eurot

Küsimus 3
Millal sõlmiti Aafrika ja ELi ametlik partnerlus?
A. 2000. aastal
B. 2005. aastal
C. 2010. aastal
* Aafrika ja ELi partnerlus sõlmiti ametlikult 2000. aastal Aafrika Ühtsuse
Organisatsiooni (Aafrika Liidu eelkäija) ja ELi esimesel tippkohtumisel
Kairos
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Võetakse vastu uus
tööstusstrateegia

Küsimus 1
Kui suur osa ELi kaubaekspordist langeb tööstuse arvele?
A. 20%
B. 40%
C. 80%

Küsimus 2
Kui suurt osa Euroopa ettevõtetest võib pidada väikeseks või keskmise
suurusega ettevõtteks (VKE)?
A. 10%
B. 50%
C. 99%

Küsimus 3
Kui suure osa ELi kogulisandväärtusest annab tööstus?
A. 20%
B. 40%
C. 80%
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Märts 2020

Koroonaviirusevastased meetmed
Küsimus 1
Euroopa esimesest COVID-19 juhtumist teatati 24. jaanuaril 2020. Millises ELi
riigis see oli?
A. Hispaania
B. Itaalia
C. Prantsusmaa

Küsimus 2
Millal sõlmis EL esimese ühishanke
meditsiinivarustuse soetamiseks?

COVID-19

A. Veebruaris 2020
B. Märtsis 2020
C. Aprillis 2020

Küsimus 3
Millal algas vaktsineerimine COVID-19 vastu kogu ELis?
A. Detsembris 2020
B. Jaanuaris 2021
C. Veebruaris 2021

jaoks

vajaliku
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4.5.2020

Koroonaviiruse ülemaailmsele
tõkestamisele pühendatud abistajate
konverents
Küsimus 1
COVID-19 pandeemia vastases võitluses ühendas Euroopa Komisjon jõud
ülemaailmsete partneritega, et kõik uued vaktsiinid, diagnostikavahendid ja
ravimenetlused oleksid kogu maailmas taskukohase hinnaga kättesaadavad.
Koroonaviiruse ülemaailmse tõkestamise rahastamiskampaania sai alguse 4.
mail 2020. Kui palju raha sel päeval koguti?
A. 4,4 miljardit eurot
B. 7,4 miljardit eurot
C. 10,4 miljardit eurot

Küsimus 2
Millised olid peamised valdkonnad, millele koroonaviiruse tõkestamise
rahastajate konverentsil kogutud vahendid suunati?
A. Testimine, ravi ja ennetamine
B. Tegevussuutlikkus, hooldus ja õpingud
C. Teadusuuringud, investeerimine ja teadusuuringute rakendamine

Küsimus 3
Alates COVID-19 pandeemia algusest on Euroopa tiimi raames antud
praeguseks kokku (ELi, selle liikmesriikide ja Euroopa finantseerimisasutuste
ühistegevusena) 53,7 miljardit eurot. Kui mitut riiki on sellega toetatud?
A. 90
B. 110
C. 140
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7.5.2020

Võetakse vastu rahapesu ja
terrorismi rahastamise ärahoidmise
tegevuskava
Küsimus 1
Rahapesu on raske tuvastada. Sellel võivad olla rasked tagajärjed ELi
majandusele ja finantssüsteemile. Seetõttu peab EL olema valmis võitlema
rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu mitmel rindel korraga. Meetmeid on
vaja võtta eri tasanditel. Nimetage mõni neist.


Õiged vastused: 1) kehtivate normide tulemuslikum rakendamine,
2) normide ühtlustamine, 3) ELi tasandi järelevalve,
4) koordineerimis- ja toetusmehhanismi loomine rahapesu
andmebüroode jaoks, 5) ELi tasandi karistusõigusnormide
täitmine ja teabevahetuse parandamine, 6) Euroopa
maailmapositsiooni tugevdamine

Küsimus 2
EL on koostanud loetelu suure riskiga kolmandatest riikidest, kus rahapesu ja
terrorismi rahastamise tõkestamise korras on strateegilisi puudusi. Mis võiks olla
selle loetelu eesmärk?


Õiged vastused: 1) kaitsta liidu finantssüsteemi ja siseturu
terviklikkust, 2) tugevdada sisejulgeolekut, 3) edendada
kestlikku arengut

Küsimus 3
Mitu kolmandat riiki on kantud Euroopa Liidu finantssüsteemile olulist ohtu
kujutatavate riikide loetellu? (13. märtsi 2022. aasta seisuga)
A. 20
B. 25
C. 30
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Võetakse vastu ELi elurikkuse
strateegia aastani 2030 ja strateegia
„Talust taldrikule“
Küsimus 1
Elurikkuse strateegia 2030 eesmärk on laiendada olemasolevaid Natura 2000
alasid. Kui suur osa ELi maismaast ja merealadest kuulub Natura 2000
võrgustikku?
A. 10% maismaast ja üle 8% merealadest
B. 18 % maismaast ja üle 8% merealadest
C. 40% maismaast ja üle 8% merealadest

Küsimus 2
Strateegiaga „Talust taldrikule“ soovib komisjon suurendada ELis
mahepõllumajanduse kandepinda. Kui suur osa kogu põllumajandusmaast
peaks 2030. aastaks minema mahepõllumajanduse alla?
A. 15%
B. 20%
C. 25%

Küsimus 3
Mitu protsenti tuleks 2030. aastaks vähendada väetiste kasutamist?
A. Vähemalt 5%
B. Vähemalt 10%
C. Vähemalt 20%
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Tutvustatakse taasterahastut
„NextGenerationEU“

Küsimus 1
Kui
suur
on
(jooksevhindades)?

taasterahastu

„NextGenerationEU“

kogusumma

A. 750 miljardit eurot
B. 806,9 miljardit eurot
C. 853 miljardit eurot

Küsimus 2
Kui suur osa taasterahastu „NextGenerationEU“ vahenditest on ette nähtud
kliimamuutuste vastu võitlemiseks?
A. 27%
B. 37%
C. 47%

Küsimus 3
Kui suur osa taasterahastu „NextGenerationEU“ vahenditest on ette nähtud
digipöördeks?
A. 15%
B. 20%
C. 25%
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17.6.2020

Tutvustatakse ELi
vaktsiinistrateegiat

Küsimus 1
Vaktsiini väljatöötamiseks ja sellele kasutusloa hankimiseks kulub tavaliselt
10 aastat. Kui kiiresti õnnestus see protsess läbi teha COVID-19 hädaolukorra
tingimustes?
A. 3–5 aastat
B. 1–2 aastat
C. 12–18 kuud

Küsimus 2
Kes või mis on COVAX?
A. Ravimifirma, mis töötab välja COVID-19 vaktsiine
B. Mehhanism COVID-19 vaktsiinidele õiglase ja võrdse
juurdepääsu tagamiseks kogu maailmas
C. Riiklik eksperdirühm, mis kontrollib vaktsiinide tootmisprotsessi

Küsimus 3
Mis on COVID-19 vaktsiinide ohutust hindava Euroopa ameti nimi?
A. Euroopa Ravimiamet (EMA)
B. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
C. Ülemaailmne vaktsineerimise ja immuniseerimise liit (GAVI)
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24.6.2020

Avaldatakse ohvrite õigusi käsitlev
ELi strateegia aastateks 2020–2025
Küsimus 1
ELi ohvrite õiguste strateegias pööratakse ohvrite olukorra parandamiseks
rohkelt tähelepanu taastavale õigusemõistmisele. Mida see tähendab?


Taastaval õigusemõistmisel on mitmesuguseid aspekte, nt
ohvri ja kuriteo toimepanija lepitamine, pere ja lähikondsete
nõustamine ja kogukonna kaasamine. Sellega luuakse
ohvritele turvaline keskkond, kus nad saavad oma mured ära
rääkida

Küsimus 2
Millega seostub number 116 006?
A. See on ELis 2021. aasta teisel poolel toime pandud küberkuritegude
arv
B. See on politsei jaoks korraldatud mittediskrimineerimise koolitusel
osalenute arv
C. See on kogu Euroopas toimiv kuriteoohvrite abitelefoni
number

Küsimus 3
Nimetage mõni ELi ohvrite õiguste strateegia viiest põhivaldkonnast.


Õiged vastused: 1) kuritegudest teatamine ja ohvritega
suhtlemine, 2) kõige haavatavamate ohvrite toetamine ja
kaitse, 3) hüvitised ohvritele, 4) koostöö ja koordineerimine
kohtuja
õiguskaitseasutuste,
tervishoiuasustuste,
sotsiaaltöötajate ja muude asutuste vahel, 5) ohvrite õigused
laias maailmas
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1.7.2020

Tutvustatakse noorte töötuse
toetuspaketti ja Euroopa oskuste
tegevuskava
Küsimus 1
Mis on kutseharidus?


Kutseharidus on elukestva õppe oluline etapp, tänu millele
saavad inimesed omandada tööturu eri sektorites vajalikud
teadmised, oskused ja pädevused. ELis on valinud kutseõppe
umbes pool keskastme õppuritest, teisalt on võimalust oma
oskusi täiendada või omanda uus kutseala kasutanud kaks
kolmandikku ELi töötajatest. Kutseõpe aitab noortel
valmistuda
esimeseks
töökohaks
ning
võimaldab
täiskasvanutel omandada uusi oskusi ja liikuda karjääriredelil
edasi

Küsimus 2
Kui palju noori on jõudnud tööturule tänu noortegarantiile?
A. Üle 24 miljoni noore
B. Üle 20 miljoni noore
C. Üle 16 miljoni noore

Küsimus 3
Kui suur osa kõigist täiskasvanutest peaks Euroopa sotsiaalõiguste samba
2021. aasta märtsi tegevuskava järgi 2030. aastaks igal aastal kutseõppes
osalema?
A. Vähemalt 60%
B. Vähemalt 45%
C. Vähemalt 55%
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8.7.2020

Tutvustatakse vesinikustrateegiat ja
ELi energiasüsteemi lõimimise
strateegiat
Küsimus 1
Kui suur osa on vesinikul Euroopa praeguses energiatarbimises?
A. 10%
B. 5%
C. Alla 2%

Küsimus 2
Üks Euroopa saastevaba vesiniku liidu põhieesmärke on hõlbustada
investeerimist saastevabasse vesinikku. Sel otstarbel on koostatud elujõuliste
investeerimisprojektide register. Mitut projekti see sisaldab?
A. 60
B. 750
C. 900

Küsimus 3
Kui palju vesinikku on ELis kavas 2030. aastaks toota taastuvatest allikatest?
A. 5 miljonit tonni
B. 10 miljonit tonni
C. 2 miljonit tonni
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ELi juhid lepivad kokku taastekavas
ja mitmeaastases finantsraamistikus
aastateks 2021–2027
Küsimus 1
Kui suur on ELi pikaajalise eelarve kogusumma aastateks 2021–2027
(jooksevhindades)?
A. 1,211 triljonit eurot
B. 0,5 triljonit eurot
C. 3 triljonit eurot

Küsimus 2
Milline järgmistest ei ole taasterahastu „NextGenerationEU“ osa?
A. ELi programm digitoodete järgmise põlvkonna edendamiseks
B. Ajutine taasterahastu koroonaviiruse pandeemia sotsiaalsete ja
majanduslike tagajärgede leevendamiseks
C. Taaste- ja vastupidavusrahastu, millest antakse liikmesriikidele laene
ja toetusi

Küsimus 3
Mida mõeldakse ELi
tingimuslikkuse all?

pikaajalise

eelarve

ja

taastekava

kontekstis

A. Tingimusi, mille alusel kolmandad riigid võivad laenu taotleda
B. Tingimusi, mille alusel kaitsta ELi eelarvet, kui mõnes
liikmesriigis rikutakse õigusriigi põhimõtteid
C. Tingimusi, mille alusel saavad VKEd taotleda raha toodete kestlikusse
investeerimiseks
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Allkirjastatakse esimene leping
ravimifirmaga COVID-19 vaktsiini
ostmiseks

Küsimus 1
Kui suure hulga COVID-19 vaktsiinidooside soetamise õiguse oli Euroopa
Komisjon 2022. aasta keskpaigaks kokku leppinud?
A. Kuni 4,2 miljardit doosi
B. Kuni 3 miljardit doosi
C. Kuni 1,5 miljardit doosi

Küsimus 2
Mitme ettevõttega on Euroopa Komisjon sõlminud COVID-19 vaktsiinide
tarnimise lepingu?
A. 5 ettevõttega
B. 8 ettevõttega
C. 11 ettevõttega

Küsimus 3
Kui palju vaktsiine on ELis seni heaks kiidetud? Kes on nende vaktsiinide
tootjad?



ELis on seni heaks kiidetud kuus vaktsiini. Nende tootjad on:
BioNTech ja Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen
Pharmaceutica NV, Novavax ja Valneva

21
18.9.2020

Tutvustatakse esimest ELi
rassismivastast tegevuskava

Küsimus 1
Millal nimetati ametisse esimene ELi rassismivastase võitluse koordinaator?
A. 2020. aastal
B. 2021. aastal
C. 2022. aastal

Küsimus 2
Nimetage mõni ELi rassismivastase tegevuskava eesmärkidest.


Õiged vastused: 1) parandada selliste ELi õigusaktide
rakendamist, millega tagatakse kaitse diskrimineerimise eest,
2) koolitada õiguskaitseasutusi (nt riiklik politsei) vältima
inimeste rassilist ja etnilist profileerimist, et tagada õiglane
politseitöö ja kaitse, 3) parandada rassismi ennetamise ja
selle vastu võitlemise riiklike tegevuskavade rakendamist
liikmesriikides, 4) võidelda internetis leviva vihakõne vastu,
5) suurendada ELi institutsioonide töötajate mitmekesisust ja
vältida värbamisprotsessis igasugust diskrimineerimist,
6) tugevdada partnerlust kodanikuühiskonna osalejatega

Küsimus 3
Kuidas kõlab ELi moto, mis väljendab soosivat suhtumist kultuuride,
traditsioonide ja keelte paljususse ning kannab ka ELi rassismivastase
tegevuskava ideid?



„Ühinenud mitmekesisuses“

22
23.9.2020

Tutvustatakse uut rände- ja
varjupaigalepet
Küsimus 1
Kui palju inimesi rändas ELi 2020. aastal?
A. 3,1 miljonit inimest
B. 1,92 miljonit inimest
C. 530 000 miljonit inimest

Küsimus 2
Kui mitmest riigist olid pärit inimesed, kes 2021. aastal ELis varjupaika
taotlesid?
A. Umbes 140 riigist
B. Umbes 80 riigist
C. Umbes 60 riigist

Küsimus 3
Millises kolmes ELi riigis oli 2021. aastal kõige rohkem esmakordseid
varjupaigataotlejaid elaniku kohta?
A. Hispaania, Itaalia ja Kreeka
B. Küpros, Austria ja Sloveenia
C. Poola, Ungari ja Tšehhi Vabariik

23
24.9.2020

Võetakse vastu digirahanduse pakett
Küsimus 1
Üks ELi suuri eesmärke on digiüleminek, millega soovitakse muuta Euroopa
digivaldkonnas juhtivaks jõuks. Sel otstarbel on koostatud digirahanduse
strateegia. Nimetage mõni valdkond, mida EL soovib selle strateegiaga
parandada.


Õiged vastused: 1) piiriülesed finantsteenused, tarbijatele
mõeldud finantstooted, 2) andmepõhine innovatsioon,
3) andmehaldus, sh andmekaitse ja -järelevalve, 4) VKEde
rahastamine, 5) konkurents finantsteenuste osutajate vahel

Küsimus 2
Mis on krüptovara?


Krüptovara on vara või õiguste digitaalne vorm, mida saab
plokiahelatehnoloogia abil elektrooniliselt üle kanda ja
säilitada. Seda saab kasutada digitaalsete müntide ehk
krüptopääsmike kujul finantsteenuste tegemiseks ja
maksevahendina

Küsimus 3
Digirahanduse paketi raames tegi komisjon ettepaneku võtta vastu digitaalse
tegevuskerksuse määrus. Mida tegevuskerksuse määrus reguleerib?
A. Sellega stimuleeritakse vastutustundlikku innovatsiooni ja
konkurentsi finantsteenuste osutajate vahel
B. See hõlbustab tarbijatel kauplustes kauba eest tasumist ning aitab
teha e-kaubandustehinguid mugavalt ja turvaliselt
C. Sellega tagatakse, et kõigil finantssüsteemis osalejatel oleks
olemas vajalikud kaitsemeetmed küberrünnete ja muude
riskide leevendamiseks

24
6.10.2020

Võetakse vastu majandus- ja
investeerimiskava Lääne-Balkani
jaoks
Küsimus 1
Kui palju loodetakse Lääne-Balkani investeerimiskavaga raha koguda?
A. Kuni 29 miljardit eurot
B. Kuni 16 miljardit eurot
C. Kuni 13 miljardit eurot

Küsimus 2
Kas oskate nimetada mõne valdkonna, mille projekte rahastatakse LääneBalkani investeerimiskava kaudu?


Õiged vastused: 1) kestlik transport, 2) puhas energeetika,
3) keskkond ja kliima, 4) digisektor, 5) erasektor, 6)
inimkapital

Küsimus 3
EL on toetanud Lääne-Balkani reforme rahaliste ja tehniliste vahenditega.
Kuidas nimetatakse programmi, mille kaudu EL seda abi peamiselt annab?
A. Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA)
B. Ühinemiseelse abi rahastamisvahend maaelu arendamiseks (IPARD)
C. Ühenduse rekonstruktsiooni-, arengu- ja stabilisatsiooniabi programm

25
7.10.2020

Võetakse vastu kümneaastane kava
romade toetuseks ELis
Küsimus 1
Kui palju romasid ELis elab?
A. Ligikaudu 3,5 miljonit
B. Ligikaudu 8 miljonit
C. Ligikaudu 6 miljonit

Küsimus 2
Kui palju romasid on viimase viie aasta jooksul kogenud diskrimineerimist?
A. 31%
B. 41%
C. 51%

Küsimus 3
Kümneaastasel kaval romade toetamiseks ELis on seitse peamist
tegevusvaldkonda. Kas oskate nimetada neist mõnda?


Need valdkonnad on: võrdõiguslikkus, kaasamine, osalemine,
haridus, tööhõive, tervis ja eluase

26
14.10.2020

Võetakse vastu uus
kemikaalistrateegia
Küsimus 1
Kemikaalidel on inimeste igapäevaelus oluline osa, kuid mõned kemikaalid
võivad raskelt kahjustada tervist või keskkonda. Seepärast võttis Euroopa
Komisjon vastu uue kemikaalistrateegia. On mitmeid kemikaalirühmi, mille
reguleerimiseks on vastu võetud eraldi õigusakt. Kas oskate nimetada neist
mõnda?


Õiged vastused: 1) biotsiidid, 2) pestitsiidid,
farmaatsiatooted,
4)
kosmeetikatooted,
endokriinifunktsiooni kahjustavad kemikaalid jms

3)
5)

Küsimus 2
Mis on kemikaalistrateegia eesmärgid?


Õiged vastused: 1) kaitsta inimeste tervist ja keskkonda, 2)
luua ohutuid ja kestlikke kemikaale, 3) luua mürgivaba
keskkond

Küsimus 3
Kas oskate tuua näite igapäevaelus kasutatavast tootest, milles leidub
kemikaale?


Õiged vastused: 1) mänguasjad ja muud lastele mõeldud
tooted, 2) toit, 3) kosmeetikatooted, 4) mööbel, 5)
tekstiilitooted
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27.10.2020

Aprillis kasutusele võetud rahastust
„TERA“ tehakse esimene väljamakse
Küsimus 1
Mida TERA tähendab?
A. Tööstuse edendamise ja rahanduse arendamise strateegia
B. Tööhõive toetamise erakorraline rahastu
C. Tööhõive eelisarendamise regioonidevaheline assotsiatsioon

Küsimus 2
Milline kriis tõi kaasa TERA käivitamise? Milliseid tegevusvaldkondi sellest
peamiselt rahastatakse?
1. Koroonaviiruse pandeemia
2. Töökohtade kaitse, töökohtade säilitamine, lühiajaliste
töövormide kulude katmine

Küsimus 3
Millisele kolmele riigile TERAst esimesena toetust maksti?
A. Hispaania, Itaalia ja Kreeka
B. Prantsusmaa, Portugal ja Sloveenia
C. Kreeka, Slovakkia ja Saksamaa

28
11.11.2020

Avaldatakse uus tarbijakaitse
tegevuskava
Küsimus 1
Kuidas annab uus tarbijakaitse tegevuskava tarbijatele võimaluse rohepöördes
aktiivselt osaleda? Nimetage mõni neist.


Õiged vastused: 1) sellega tehakse kestlikud tooted ELi turul
tarbijatele
kättesaadavaks
ja
parandatakse
tarbijate
teavitamist, et nad saaksid teha teadlikke valikuid, 2) sellega
antakse tarbijatele paremat teavet toodete kestlikkuse kohta, 3)
sellega kaitstakse tarbijaid rohepesu ja toodete enneaegse
iganemise eest, 4) sellega edendatakse toodete parandamist
ning soodustatakse kestlikumaid ja ringluspõhisemaid tooteid, 5)
sellega julgustatakse ettevõtjaid toetama kestlikku tarbimist

Küsimus 2
Mõiste „tarbijate kulutused“ tähistab kogu raha, mille üksikisikud kulutavad
lõpptoodetele ja -teenustele. Kui suur osa ELi SKPst tuleneb tarbijate kulutustest?
A. 45%
B. 33%
C. 54%

Küsimus 3
EL annab tarbijatele võimaluse rohepöördes aktiivselt osaleda, näiteks saavad
tarbijad langetada valiku kestlikumate toodete kasuks. Muu hulgas kaitseb EL
tarbijaid rohepesu eest. Mida tähendab mõiste „rohepesu“?
A. Kemikaalide kasutamine tekstiili tootmisel
B. See, kui ettevõtjad jätavad teadlikult vale mulje oma toodete
keskkonnamõjust või keskkonnasõbralikkusest
C. Ettevõtete tava jagada tasuta plastist meeneid

29
11.11.2020

Tehakse esimesed ettevalmistused
Euroopa terviseliidu loomiseks
Küsimus 1
Euroopa terviseliidu loomise raames kavatseb EL tugevdada kahe selle
valdkonna tähtsaima ameti kriisivalmidust ja tegutsemissuutlikkust. Millistest
ametitest käib jutt?
A. Euroopa Kaitseagentuur ja Euroopa Kemikaaliamet
B. Euroopa Ravimiamet ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje
Euroopa Keskus
C. Euroopa Toiduohutusamet ja Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet

Küsimus 2
Üks terviseliidu juhtalgatusi on Euroopa vähktõvevastase võitluse kava. Kas
oskate selgitada, milles see seisneb?


Euroopa vähktõvevastase võitluse kava eesmärk on ennetada
vähktõbe ja tagada vähipatsientide, vähktõvest jagusaanute,
nende perekondade ja hooldajate hea elukvaliteet

Küsimus 3
Millises riigis Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) asub?
A. Belgia
B. Rootsi
C. Poola

30
12.11.2020

Tutvustatakse esimest ELi
strateegiat LGBTIQ-inimeste
võrdõiguslikkuse kohta
Küsimus 1
Et jätkata võrdõiguslikkuse liidu hoogsat edendamist, on Euroopa Komisjon
võtnud vastu ELi esimese LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia. Selles
sätestatakse 2025. aastaks hulk eesmärke, mis on koondatud neljaks
sambaks. Mida need sambad teie arvates hõlmavad? Kas oskate nimetada
valdkonda, kus oleks vaja tegevust hoogustada?
 Õiged vastused: 1) võitlus LGBTIQ-inimeste diskrimineerimise
vastu, 2) LGBTIQ-inimeste ohutuse tagamine, 3) kaasava
ühiskonna loomine, 4) LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse
edendamine üle kogu maailma

Küsimus 2
Mis on nn vikerkaareperekond?
 Vikerkaareperekond on perekond, millel on üks või mitu
LGBTIQ-liiget või milles lapsevanemad kuuluvad LGBTIQ
kogukonda.
Liikmesriikide õigusaktide erinevuste tõttu ei pruugita
vikerkaareperede peresidemeid kõigis liikmesriikides alati
tunnustada. Komisjon esitab seadusandliku algatuse
vanemluse vastastikuse tunnustamise kohta ja uurib
võimalikke meetmeid, kuidas toetada samasooliste isikute
partnerluse vastastikust tunnustamist liikmesriikide vahel

Küsimus 3
Kui suur osa LGBTIQ-inimestest koges 2019. aastal diskrimineerimist?
A. 37%
B. 43%
C. 52%
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25.11.2020

Tutvustatakse soolise
võrdõiguslikkuse tegevuskava
Küsimus 1
EL on koostanud suure haardega kava, et kasutada oma välistegevust soolise
võrdõiguslikkuse suurendamiseks ja naiste võimestamiseks. Naistel ja
tüdrukutel on arengus ja muutustes oluline roll. Samal ajal mõjutavad mitmed
tänapäevased valupunktid neid ebaproportsionaalselt suurel määral. Kui suur
osa kliimamuutuste tõttu ümberasunud elanikkonnast on naised?
A. 60%
B. 70%
C. 80%

Küsimus 2
Mille kohta käib Pekingi deklaratsioon?


Pekingi deklaratsiooni ja tegevusprogrammi, mille 189 riiki
1995. aastal ühehäälselt vastu võtsid, peetakse kõige
ulatuslikumaks ülemaailmseks naiste õigusi käsitlevaks
poliitikaraamistikuks

Küsimus 3
Kui suur osa 2025. aastaks võetavatest ELi uutest välistegevuse meetmetest
aitab soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava (2021–2025) alusel kaasa soolise
võrdõiguslikkuse saavutamisele ja naiste võimestamisele?
A. 62%
B. 76%
C. 85%

32
2.12.2020

Tehakse ettepanek üleilmset
koostööd käsitleva uue
transatlantilise tegevuskava kohta
Küsimus 1
Uues Atlandi-üleses tegevuskavas on nähtud ette neli ülemaailmse koostöö
sihtvaldkonda. Kas oskate nimetada neist mõnda?


Õiged vastused: 1) tervisealases hädaolukorras tegutsemine,
2) keskkonnahoidlikkuse edendamine, 3) kaubandus ja
tehnoloogia, 4) ülemaailmne tegevus ja julgeolek

Küsimus 2
Millise nimega koostöönõukogu lõid EL ja USA selle tegevuskava alusel 2021.
aastal?
A. Kaitse- ja julgeolekunõukogu
B. Kaubandus- ja tehnoloogianõukogu
C. Kriisiks valmisoleku nõukogu

Küsimus 3
USA koguinvesteeringud ELi on suuremad kui kõikidesse Aasia riikidesse
kokku. Mitu korda?
A. Kaks korda
B. Kolm korda
C. Neli korda
* USA koguinvesteeringud ELi on kolm korda suuremad kui kõikidesse Aasia
riikidesse kokku. ELi investeeringud USAsse on ligikaudu kaheksa korda
suuremad kui ELi investeeringud Indiasse ja Hiinasse kokku
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03.12.2020

Tutvustatakse Euroopa demokraatia
tegevuskava
Küsimus 1
Millised on Euroopa demokraatia tegevuskava peamised tegevussuunad?
A. Õiglased valimised, vaba meedia ja võitlus desinformatsiooni
vastu
B. Inimeste innustamine poliitikakujundamises osalema ja valimistel
hääletama
C. Demokraatia tugevdamine kohalikul tasandil

Küsimus 2
Milliseid ettepanekuid sisaldab Euroopa demokraatia tegevuskava vabade ja
õiglaste valimiste kaitsmiseks? Nimetage mõni neist.


Õiged vastused: 1) uute normide kehtestamine poliitilise
reklaami läbipaistvuse kohta, 2) Euroopa tasandi erakondade
rahastamist reguleerivate õigusnormide läbivaatamine, 3)
uue ELi valimiskerksuse mehhanismi loomine valimisprotsessi
ähvardavate ohtude ennetamiseks, 4) lugupidavuse
edendamine avalikes aruteludes ja võitlus internetis leviva
vihakõne vastu

Küsimus 3
Euroopa demokraatia tegevuskavas nähakse muu hulgas ette ajakirjanike ja
inimõiguste kaitsjate parem kaitse. Kui mitmest füüsilisest või õiguslikust
rünnakust ajakirjanike ja meediatöötajate vastu teatati 24 ELi liikmesriigis
meediavabaduse kiirreageerimise platvormile 2021. aastal?
A. 147
B. 439
C. 651

34
15.12.2020

Tutvustatakse digiteenuste õigusakti
ja digiturgude määrust

Küsimus 1
Nimetage mõni digiteenuste määruse peamistest punktidest.










Õiged vastused:
Vaja on piirata ebaseaduslikku sisu ning ebaseaduslikke kaupade ja
teenuste pakkumist internetis
Kehtestatud on uued sätted veebimüüjate jälgimise kohta, et
suurendada turu usaldusväärsust ja hõlbustada petturite tabamist
Platvormidele esitatavad nõuded ja tingimused on muudetud kõigile
arusaadavaks ja läbipaistvaks ning nende kohaldamine ei ole enam
valikuline
Kasutajatele luuakse võimalus esitada sisu modereerimise otsuse
peale kaebus ja lasta otsus ringi teha
Põhiõigused ja sõnavabadus peavad olema internetis täielikult
kaitstud
Platvormid peavad võtma meetmeid desinformatsiooni, valimistega
manipuleerimise, naistevastase kübervägivalla ja alaealiste
kahjustamise piiramiseks internetis
Keelatud on suunata reklaami lastele ja kasutada reklaami
suunamisel selliseid kriteeriume, nagu etniline päritolu, poliitilised
vaated ja seksuaalne orientatsioon; samuti on keelatud
petuelementide kasutamine
Teadlastele on antud juurdepääs peamiste platvormide andmetele, et
uurida, kuidas platvormid töötavad ja kuidas internetiriskid arenevad
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Küsimus 2
Kas ELi põhiõiguste hartas on sätestatud veebikasutajate isikuandmete
kaitse?
A. Jah, kuid seda ei ole eraldi esile toodud
B. Põhiõiguste harta artikli 8 kohaselt on igaühel õigus oma
isikuandmete kaitsele
C. Ei, hartat tuleb ajakohastada, et lisada sellesse täielik isikuandmete
kaitse

Küsimus 3
Kes või mis on pääsuvalitseja?
A. Platvorm, mis kontrollib ettevõtete ligipääsu lõppkasutajatele
ja millel on seetõttu märkimisväärne mõju siseturule
B. Platvorm, mis kontrollib teiste internetiettevõtjate tegevuse vastavust
isikuandmete kaitse üldmäärusele
C. Lindude kuningas

35
21.12.2020

Euroopa Komisjon annab kasutusloa
esimesele ohutule ja tõhusale COVID19 vastasele vaktsiinile

Küsimus 1
Millise ravimitootja COVID-19 vaktsiin oli esimene, mille kasutuselevõtuks
ELis komisjon loa andis?
A. BioNTech-Pfizer
B. Moderna
C. AstraZeneca

Küsimus 2
Vaktsineerimine aitab inimese immuunsüsteemil vastu seista üldlevinud
haigustele, millega ta võib kokku puutuda. Kas oskate nimetada mõnda
haigust, mille vastu vaktsiinid kaitsevad?


Õiged vastused: 1) B-hepatiit, 2) inimese papilloomiviiruse
nakkus (HPV), 3) gripp, 4) leetrid, mumps ja punetised,
5) lastehalvatus, 6) teetanus, 7) tuberkuloos

Küsimus 3
Kui suur osa täiskasvanud ELi kodanikest vaktsineeriti esimesel aastal pärast
vaktsineerimise algust?
A. 65%
B. 78%
C. 89%

36
27.12.2020

Esimesed eurooplased
vaktsineeritakse COVID-19 vastu
Teid vaktsineeriti. Saate uuesti veeretada.

37
1.1.2021

2021 – Euroopa raudteeaasta

Küsimus 1
Euroopa raudteeaastal toodi esile raudtee kui kestliku, aruka ja ohutu
transpordivahendi eelised. Raudtee on üks kestlikumaid reisijate- ja kaubaveo
liike. Kui suur osa ELi transpordiga seotud kasvuhoonegaaside heitest tuleb
raudteevedudest?
A. 10%
B. 5%
C. Alla 0,5%

Küsimus 2
Euroopa raudteeaasta puhul sõitis 2. septembrist kuni 7. oktoobrini 2021 läbi
Euroopa ELi erirong, Euroopa Ühendamise Ekspress. Mitmes riigis rong peatus?
A. 20 riigis
B. 26 riigis
C. 27 riigis

Küsimus 3
Mitme erineva rööpmelaiusega rongid Euroopa Ühendamise Ekspressis
osalesid?
A. Kolme erineva rööpmelaiusega rongid ELi eri liikmesriikide
raudtee-ettevõtjatelt
B. Nelja erineva rööpmelaiusega rongid ELi eri liikmesriikide ja Šveitsi
raudtee-ettevõtjatelt
C. Igast liikmesriigist ühe rööpmelaiusega rong

38
18.1.2021

Komisjon käivitab algatuse „Uus
Euroopa Bauhaus“ kavandamisetapi
Küsimus 1
Mida Bauhaus tähendab?
A. Jaapanikeelne sõna, mis tähendab kestlikkust
B. Kreeka mõttevool, mis kirjeldab kauapüsivat ja üleilmsel tasandil
viljeldavat majandus- ja ühiskonnavormi
C. Saksa kunstikool, mis tegutses aastatel 1919–1933
* Uus Euroopa Bauhaus on inspireeritud samanimelisest kunstikoolist, mille
rajas 1919. aastal Walter Gropius Saksamaal ja mille keskmes olid
eksperimentaalsed funktsionaalsuse ja materjalitruuduse põhimõtted.
Pärast seda, kui natsid kooli 1933. aastal sulgesid, levitasid selle ideid edasi
üliõpilased ja töötajad, kelle hulgas olid Kandinsky, Klee, Feininger, Moholy
Nagy ja Mies van der Rohe

Küsimus 2
Millised on uue Euroopa Bauhausi liikumise kolm peamist väärtust?
A. Kestlikkus, esteetika ja kaasamine
B. Kestlikkus, integratsioon ja mitmekesisus
C. Austus, progress ja kaasamine

Küsimus 3
Millise Euroopa Komisjoni prioriteediga on uue Euroopa Bauhausi liikumine
peamiselt seotud?
A. Digiajastule vastav Euroopa
B. Euroopa roheline kokkulepe
C. Euroopaliku eluviisi edendamine
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9.2.2021

Tehakse ettepanek Vahemere
piirkonna uue tegevuskava kohta

Küsimus 1
Vahemere piirkonna uue tegevuskava eesmärk on taaskäivitada ja tugevdada
strateegilist partnerlust ELi ja selle lõunanaabrite vahel. Kas oskate nimetada
vähemalt ühe ELi lõunapoolse naaberriigi?


Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Maroko,
Palestiina*, Süüria ja Tuneesia
* Sellist nimekasutust ei tuleks käsitada Palestiina riigi tunnustamisena ning
see ei mõjuta liikmesriikide individuaalseid seisukohti selles küsimuses

Küsimus 2
Kui palju raha on eraldatud Vahemere piirkonna uue tegevuskava
rakendamiseks aastatel 2021–2027?
A. Kuni 15 miljardit eurot
B. Kuni 26 miljardit eurot
C. Kuni 30 miljardit eurot

Küsimus 3
Kuidas nimetatakse 1995. aastal allkirjastatud deklaratsiooni, millega loodi
partnerlus ELi riikide ja Vahemere lõunapiirkonna riikide vahel?
A. Barcelona deklaratsioon
B. Kairo deklaratsioon
C. Beiruti deklaratsioon

40
17.2.2021

Komisjon teeb ettepaneku luua
algatus „HERA Incubator“
Küsimus 1
Mille lühend on „HERA“?
A. Euroopa tervishoiuandmete ja teadusuuringute amet
B. Euroopa tervishoiukulude ja reguleerimise amet
C. ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile
reageerimise asutus

Küsimus 2
HERA töötab kahes režiimis. Millistes?
A. Valmisolekurežiim ja kriisirežiim
B. Analüüsirežiim ja tegevusrežiim
C. Ennetav režiim ja tegutsemisrežiim

Küsimus 3
Kui suur on algatusele „HERA Incubator“ algselt eraldatud eelarve?
A. 6
miljardit
eurot
praegusest
mitmeaastasest
finantsraamistikust aastateks 2022–2027. Osa sellest
saadakse taasterahastu „NextGenerationEU“ lisatoetusest
B. 9 miljardit eurot praegusest mitmeaastasest finantsraamistikust
aastateks 2022–2027. Osa sellest saadakse taasterahastu
„NextGenerationEU“ lisatoetusest
C. 3,5 miljardit eurot praegusest mitmeaastasest finantsraamistikust
aastateks 2022–2027. Kogu summa saadakse taasterahastu
„NextGenerationEU“ lisatoetusest

41
3.3.2021

Tutvustatakse puuetega inimeste
õiguste strateegiat aastateks 2021–
2030
Küsimus 1
Mis on esimene inimõiguste konventsioon, millega EL ühines?
A. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioon
B. Puuetega inimeste õiguste konventsioon
C. ÜRO lapse õiguste konventsioon

Küsimus 2
Kui suur osa ELi puuetega inimestest osaleb tööhõives?
A. 60,1%
B. 55%
C. 50,8%

Küsimus 3
Kas ELi puudega isiku kaart, mis võimaldaks puudestaatuse vastastikust
tunnustamist kõigis ELi liikmesriikides, on juba kasutusele võetud?
A. Jah.
B. Ei.
C. Mitte veel. Komisjon esitab selleks ettepaneku 2023. aasta
lõpus, tuginedes kaheksas liikmesriigis tehtud katseprojektile

42
4.3.2021

Tutvustatakse Euroopa
sotsiaalõiguste samba tegevuskava
Küsimus 1
Mitu peamist põhimõtet ja õigust on Euroopa sotsiaalõiguste sambas
sätestatud?
A. 18
B. 20
C. 25

Küsimus 2
Millist alltoodud kolmest suurest ELi eesmärgist ei ole sätestatud komisjoni
koostatud Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavas?
A. Aastaks 2030 peaks 20–64-aastastest elanikest töötama vähemalt
78%
B. Aastaks 2030 töötab vähemalt 60% kõigist täiskasvanutest
vastutavatel ametikohtadel
C. Aastaks 2030 peaks kõigist täiskasvanutest igal aastal koolitusel
osalema vähemalt 60%

Küsimus 3
Mitu liikmesriiki on ELi sotsiaalvaldkonna peamiste eesmärkide seadmise
raames esitanud oma riiklikud eesmärgid?
A. 18
B. 23
C. 27

43
9.3.2021

Tutvustatakse ELi 2030. aasta
digieesmärke

Küsimus 1
Kui suur osa taaste- ja vastupidavusrahastu vahenditest tuleks igas ELi
liikmesriigis eraldada digipöördele?
A. 20%
B. 22%
C. 25%

Küsimus 2
Milline alljärgnevatest on programmis „Teel digikümnendisse“ 2030. aastaks
seatud eesmärk?
A. 90%-l kodanikest on kodus isiklik arvuti
B. Kolmveerand elanikkonnast kasutab internetti vähemalt kord nädalas
C. Vähemalt 80%-l kodanikest on vähemalt algtasemel
digioskused

Küsimus 3
Kuidas nimetatakse rahvasuus idufirmasid, mille väärtus on üle ühe miljardi
USA dollari?
A. Ükssarvik
B. Rakett
C. Gepard

44
24.3.2021

Määratakse kindlaks Euroopa
lastegarantii

Küsimus 1
Milline Euroopa
lastegarantiid?

sotsiaalõiguste

samba

põhimõte

käsitleb

Euroopa

A. 16. põhimõte: tervishoid
B. 11. põhimõte: lapsehoid ja laste toetamine
C. 20. põhimõte: juurdepääs esmatähtsatele teenustele

Küsimus 2
Kui kaua kulus liikmesriikidel Euroopa lastegarantii vastuvõtmiseks?
A. Terve aasta
B. Pool aastat
C. Alla kolme kuu

Küsimus 3
Euroopa lastegarantii raames soovitatakse liikmesriikidel tagada
abivajavatele lastele teenuste tasuta kättesaadavus järgmistes
valdkondades: (nimetage üks)
A.
B.
C.
D.

Alusharidus ja lapsehoid
Haridus ja koolipõhine tegevus
Igal koolipäeval vähemalt üks tervislik toidukord
Tervishoid

45
25.3.2021

Tutvustatakse mahetootmise
arendamise tegevuskava

Küsimus 1
Mille lühend on ÜPP?
A. Ühine palgapoliitika
B. Ühine põllumajanduspoliitika
C. Ühine põlevkivipoliitika

Küsimus 2
Mis on mahepõllumajandus?


Mahepõllumajandus on põllumajanduslik meetod, mille
eesmärk on kasutada toidutootmisel looduslikke aineid ja
protsesse.

Küsimus 3
Mida kujutab ELi mahepõllumajandusliku toote logo?
A. Roosa õun
B. Kollane lill
C. Roheline leht

46
14.4.2021

Tutvustatakse ELi organiseeritud
kuritegevuse vastase võitluse strateegiat
ja ELi inimkaubandusevastase võitluse
strateegiat
Küsimus 1
ELi organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise strateegias on sätestatud
vahendid ja meetmed, mille abil lammutada kuritegelike organisatsioonide
ärimudeleid ja struktuure piiriüleselt nii internetis kui ka väljaspool seda. Kas
oskate nimetada mõnda kindlat valdkonda, mille kaudu seda tehakse?


Õiged vastused: 1) õiguskaitse- ja õigusasutuste koostöö
tihendamine, 2) tõhusam uurimine organiseeritud kuritegevuse
struktuuride lammutamiseks, 3) kuritegeliku tulu saamise
tõkestamine, 4) õiguskaitse ja kohtusüsteemi muutmine
digiajastule vastavaks

Küsimus 2
Hoolimata viimaste aastate edusammudest on inimkaubandus ELis endiselt
suureks ohuks. Ohvrid on peamiselt naised ja tütarlapsed, kellega kaubitsetakse
seksuaalse ärakasutamise eesmärgil. Kui suur osa ohvritest on naised ja
tütarlapsed?
A. 72%
B. 65%
C. 51%

Küsimus 3
Kas oskate nimetada peamisi kuriteoliike, mis Euroopale peavalu valmistavad?



Õiged vastused: 1) ebaseaduslikud uimastid, 2) inimkaubandus,
3) rändajate ebaseaduslik üle piiri toimetamine, 4) pettus,
keskkonnakuriteod,
5)
ebaseaduslikud
tulirelvad,
6) ebaseaduslikud
tubakatooted,
7)
küberkuritegevus,
8) organiseeritud varavastased kuriteod

47
15.4.2021

Viiakse lõpule läbirääkimised ELi ja
AKV riikide vahelise uue lepingu üle
Küsimus 1
Milline on ELi ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV)
riikide vahelise partnerluslepingu teine nimi?
A. Cotonou jätkuleping
B. AKV strateegilise partnerluse leping
C. Lomé konventsioon

Küsimus 2
Mitu riiki kuulub Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide
organisatsiooni (AKVRO)?
A. 69 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riiki
B. 79 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riiki
C. 89 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riiki

Küsimus 3
Nimetage üks kuuest prioriteetsest valdkonnast, millel põhineb ELi ja AKV
riikide vahel läbiräägitav partnerlusleping.







Õiged vastused:
Inimõigused, demokraatia ning inimkeskset
ühiskonda edendav valitsemistava
Rahu ja julgeolek
Inim- ja sotsiaalne areng
Keskkonnakestlikkus ja kliimamuutused
Kaasav ja kestlik majanduskasv ja areng
Ränne ja liikuvus

ja

õigustepõhist
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21.4.2021

Tehakse ettepanek uute
õigusnormide ja meetmete kohta
tehisintellekti tipptaseme
saavutamiseks ja selle vastu
usalduse suurendamiseks
Küsimus 1
Millist neist kolmest tehisintellektiprojektist ei ole EL rahastanud?
A. Neurorehabilitatsioon, mis aitab kaasa intensiivravis olevate COVID19 patsientide paranemisele
B. Eluasemehindade prognoosimine
C. Veebipõhised faktikontrolli ja väärinfo ümberlükkamise vahendid

Küsimus 2
Kui palju raha kavatseb Euroopa Komisjon programmidest „Digitaalne
Euroopa“ ja „Euroopa horisont“ igal aastal kulutada tehisintellektile?
A. 0,5 miljardit eurot aastas
B. 800 miljonit eurot aastas
C. 1 miljard eurot aastas

Küsimus 3
Kui suur osa tööstuslikest ja personaalteeninduse robotitest toodetakse
Euroopas?
A. Vähemalt 50%
B. Vähemalt 25%
C. Vähemalt 15%

49
5.5.2021

Tutvustatakse ELi ajakohastatud
tööstusstrateegiat
Küsimus 1
Millist kahte üleminekut nimetatakse kaksiküleminekuks?
A. Sotsiaalne ja poliitiline üleminek
B. Rohe- ja digiüleminek
C. Digi- ja majanduslik üleminek

Küsimus 2
Kas oskate nimetada mõnda valdkonda, milles ELil esineb strateegiline
sõltuvus?


Õiged vastused: 1) haruldased muldmetallid ja magneesium,
2) kemikaalid,
3)
päikesepaneelid,
4)
pilvja
servandmetöötlustarkvara, 5) küberturvalisus

Küsimus 3
EL on suures sõltuvuses välismaistest tarnijatest vähemalt 137 toote puhul.
Üle poole nendest toodetest pärinevad kolmest riigist. Nimetage neist kolmest
riigist üks.


Hiina, Vietnam ja Brasiilia

50
9.5.2021

Avatakse Euroopa tuleviku
konverents
Küsimus 1
Kas Euroopa tuleviku konverents on oma töö lõpule viinud?
A. Jah. 49 ettepanekut sisaldav aruanne konverentsi
lõpptulemuste kohta esitati 9. mail 2022
B. Ei. 50 ettepanekut sisaldav aruanne konverentsi lõpptulemuste kohta
esitatakse 9. mail 2023
C. Konverentsi lõpptulemusi käsitleva aruande esitamiseks ei ole veel
tähtaega kindlaks määratud.

Küsimus 2
Millised ELi institutsioonid tegelevad edasi ettepanekutega, mille kodanikud
on Euroopa tuleviku kohta esitanud?


Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa
Komisjon

Küsimus 3
Mis on Euroopa tuleviku konverentsi tulemusi käsitleva aruande moto?
A. „Euroopa, mida me kõik soovime“
B. „Tulevik on teie kätes“
C. „Elagu Euroopa!“

51
12.5.2021

Võetakse vastu ELi tegevuskavaga
„Õhu, vee ja pinnase nullsaaste
suunas“
Küsimus 1
Mida nullsaaste tähendab?


Euroopa rohelises kokkuleppes on seatud eesmärk saavutada
2050. aastaks nullsaaste, et me kõik saaksime elada
mürgivabas keskkonnas. Selleks tuleb saastet vähendada
tasemeni, mis ei ole enam tervisele ja looduslikele
ökosüsteemidele kahjulik, arvestades meie planeedi
taluvuspiire. Sellist olukorda nimetataksegi nullsaasteks

Küsimus 2
Kui palju tuleb vähendada merre heidetavate jäätmete kogust, et parandada
2030. aastaks vee kvaliteeti?
A. 20%
B. 50%
C. 80%

Küsimus 3
Kuidas vähendada tootmisest ja tarbimisest tulenevat saastet? Nimetage üks
tegevus.


Õiged vastused: 1) vähendada tööstusrajatistest tulenevat
saastet, 2) vähendada põllumajandusest tulenevat saastet,
3) toetada tarbijaid vähem saastavate valikute tegemisel,
4) muuta kemikaalid, materjalid ja tooted nii disainilt kui ka
olelusringi poolest võimalikult ohutuks ja kestlikuks, 5)
määrata saastele õige hind ja luua stiimuleid alternatiivide
kasutamiseks

52
17.5.2021

Tutvustatakse uut lähenemisviisi
kestliku sinise majanduse
arendamiseks

Küsimus 1
Kui palju töökohti on Euroopa sinises majanduses (kõik ookeanide, merede ja
rannikualadega seotud tööstusharud ja sektorid kokku)?
A. 4,5 miljonit
B. 6,5 miljonit
C. 8 miljonit

Küsimus 2
Kui suure osa planeedi veevarudest moodustab ookean?
A. 85%
B. 93%
C. 97%

Küsimus 3
Mitu tonni plasti jõuab igal aastal Euroopa meredesse?
A. Umbes 27 000 tonni
B. Umbes 15 000 tonni
C. Umbes 7000 tonni

53
18.5.2021

Võetakse vastu teatis äriühingute
maksustamise kohta 21. sajandil
Küsimus 1
Milline protsent kogu EL 27 maksutulust saadakse tööjõumaksudest?
A. Üle 25%
B. Üle 50%
C. Üle 65%
* Liikmesriikide eelarved sõltuvad suurel määral tööjõumaksudest,
sealhulgas sotsiaalmaksetest, mis moodustavad üle 50% ELi 27 liikmesriigi
kogu maksutulust

Küsimus 2
OECD on organisatsioon, mis juhib rahvusvahelist maksureformi. Mida
tähistab lühend OECD?
A. Euroopa Eelarvepuudujäägi Haldamise Organisatsioon
B. Euroopa Võla- ja Krediidiorganisatsioon
C. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon

Küsimus 3
Mis on varifirma?
A. Äriühing, millel on ainuaktsionärina ainult üks liige
B. Äriühing, millel puudub või on minimaalne füüsiline olemasolu
(kontor või töötajad) ja mille pole tegelikku majandustegevust
C. Heategevuslikul eesmärgil tegutsev äriühing

54
1.6.2021

Luuakse Euroopa Prokuratuur
Küsimus 1
Kus asub Euroopa Prokuratuuri peakorter?
A. Roomas
B. Amsterdamis
C. Luksemburgis

Küsimus 2
Mitu kuriteoteadet sai amet oma esimesel tööaastal?
A. Üle 1000
B. Üle 4000
C. Üle 7000
Täpne arv on 4006

Küsimus 3
Millisest ELi riigist on pärit Euroopa peaprokurör Laura Codruța Kövesi?
A. Poola
B. Bulgaaria
C. Rumeenia

55
2.6.2021

Tutvustatakse uut Schengeni ala
strateegiat
Küsimus 1
Mitu riiki moodustavad Schengeni ala?
A. 23
B. 26
C. 28

Küsimus 2
Millised ELi-välised riigid on Schengeni ala liikmed?


Island, Norra, Šveits ja Liechtenstein

Küsimus 3
Millised ELi riigid ei ole praegu Schengeni ala liikmed?


Bulgaaria, Rumeenia, Horvaatia, Küpros ja Iirimaa

56
3.6.2021

Tehakse ettepanek usaldusväärse ja
turvalise Euroopa digiidentiteedi
raamistiku kohta
Küsimus 1
Kes saavad kasutada Euroopa digiidentiteeti?
A. Ainult ELi kodanikud ja ELis asuvad ettevõtjad
B. Ainult Schengeni alasse kuuluva 26 riigi kodanikud
C. Iga ELi kodanik, elanik või ettevõte, kes soovib seda kasutada

Küsimus 2
Euroopa digiidentiteedi ettepaneku kohaselt pakuvad ELi liikmesriigid
kodanikele ja ettevõtjatele digitaskuid, mis võimaldavad neil end digitaalselt
identifitseerida ning säilitada ja hallata identiteediandmeid ja ametlikke
dokumente elektroonilisel kujul. Mida saab digitaskuga veel teha?


Õiged vastused: 1) pangakontot kasutada, 2) laenu taotleda,
3) maksudeklaratsiooni esitada, 4) end üliõpilaseks
registreerida, 5) oma vanust tõendada, 6) autot rentida,
7) registreerida end teise ELi riigi elanikuks, 8) SIM-kaarti
osta, 9) ühistranspordikaarti osta jne

Küsimus 3
Komisjon on seadnud mitu eesmärki, et digiüleminek 2030. aastaks lõpule
viia. Kui palju kodanikke peaks selleks ajaks kasutama e-identimist (eID)?
A) 70% ELi kodanikest
B) 75% ELi kodanikest
C) 80% ELi kodanikest

57
1.7.2021

ELis hakatakse kohaldama ELi
digitaalset COVID-tõendit
Küsimus 1
Mida näitab ELi digitaalne COVID-tõend?


ELi digitaalne COVID-tõend näitab, et selle esitaja on kas
1) vaktsineeritud COVID-19 vastu, 2) saanud negatiivse
testitulemuse või 3) COVID-19 läbi põdenud

Küsimus 2
Kas oskate nimetada mõnda digitaalse COVID-tõendi põhiomadust?


Õiged vastused: 1) tõend on digitaalne ja/või paberkandjal,
2) tõendil on QR-kood, 3) tõend on tasuta, 4) tõend kehtib
kõigis ELi riikides, 5) tõend on liikmesriigi keeles ja inglise
keeles

Küsimus 3
Mitu ELi-välist riiki on seni ELi digitaalse COVID-tõendi süsteemiga ühinenud?
A. 37 ELi-välist riiki
B. 42 ELi-välist riiki
C. 48 ELi-välist riiki
* 2022. aasta juuli lõpu seisuga on süsteemiga ühinenud 48 ELi-välist riiki
Nendes riikides (ja territooriumidel) välja antud COVID-tõendeid
aktsepteeritakse ELis samadel tingimustel kui ELi digitaalset COVID-tõendit.
Samuti aktsepteerivad need 48 riiki ELi digitaalset COVID-tõendit

58
14.7.2021

Võetakse vastu pakett „Eesmärk 55“
Küsimus 1
Mida tähistab pealkirjas „Eesmärk 55“ sisalduv number?


55% – just nii palju soovitakse vähendada 2030. aastaks
kasvuhoonegaaside netoheidet võrreldes 1990. aasta
tasemega

Küsimus 2
ELi kliimaeesmärkide saavutamiseks peab transpordisektor liikuma nullheite
poole. Kui palju on vaja transpordist pärinevaid heitkoguseid vähendada?
A) Kliimaneutraalsuse
saavutamiseks
tuleb
vähendada
transpordi heitkoguseid 2050. aastaks 90%
B) Kliimaneutraalsuse saavutamiseks tuleb vähendada transpordi
heitkoguseid 2055. aastaks 95%
C) Kliimaneutraalsuse saavutamiseks tuleb vähendada transpordi
heitkoguseid 2030. aastaks 75%

Küsimus 3
Ligikaudu mitu uut elektrisõidukit (ainult elektrit tarbivad sõidukid ja
pistikühendusega hübriidautod) registreeriti Euroopa Liidus 2020. aastal?
A. 1 miljon
B. 1,5 miljonit
C. 1,8 miljonit

59
16.7.2021

Tutvustatakse ELi metsastrateegiat
Küsimus 1
Kui suure osa ELi maismaast moodustavad metsad?
A) 35%
B) 39,1%
C) 43,5%
* 43,5% (ligikaudu 182 miljonit hektarit) ELi maismaast moodustavad
metsad ja muu metsamaa

Küsimus 2
Mitu uut puud on EL kohustunud istutama 2030. aastaks?
A) 1 miljard
B) 2,5 miljardit
C) 3 miljardit

Küsimus 3
Puidupõhine bioenergia on praegu peamine taastuvenergia allikas. Kui suur
on selle osakaal taastuvenergias?
A) See moodustab 50% ELi taastuvenergia tarbimisest
B) See moodustab 60% ELi taastuvenergia tarbimisest
C) See moodustab 75% ELi taastuvenergia tarbimisest

60
23.9.2021

Tehakse ettepanek ühtse
elektroonikaseadmete laadija kohta

Küsimus 1
Komisjon on teinud ettepaneku, mille kohaselt saaks enamikku
elektroonilistest väikeseadmetest edaspidi laadida ühesuguse laadijaga.
Millist ühtset laadijat kavatsetakse kasutama hakata?


USB-C

Küsimus 2
Kui palju elektroonikajäätmeid aastas tekitavad äravisatud ja kasutamata
laadijad?
A. 11 000 tonni
B. 15 000 tonni
C. 20 000 tonni

Küsimus 3
Mitu mobiiltelefoni laadijat on keskmisel tarbijal?


Kolm
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29.9.2021

Võetakse vastu teatis Euroopa
missioonide kohta
Küsimus 1
ELi missioonide abil tegeleb EL peamiste teaduspoliitika probleemidega. Igal
missioonil on selged eesmärgid, mida tuleb kindla ajavahemiku jooksul
saavutada. Missioonide mõjukus tuleneb teadusuuringutele ja innovatsioonile
antud uutest ülesannetest koos uute juhtimis- ja koostöövormidega. Millisest
ELi programmist neid peamiselt rahastatakse?
A. Euroopa ühendamise rahastust
B. ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmist „Euroopa
horisont“
C. Taaste- ja vastupidavusrahastust

Küsimus 2
Üks Euroopa missioonidest on „Vähist vabaks: see on võimalik“. Komisjoni
eesmärk on parandada ennetuse, ravi ning pikema ja parema elu
võimaldamise abil rohkem kui kolme miljoni inimese elu. Mis ajaks soovib
komisjon selle eesmärgi saavutada?


Aastaks 2030

Küsimus 3
Kliimaneutraalsuse saavutamisel 2050. aastaks on kesksel kohal linnad, kuna
seal tekitatakse rohkem kui 70% ülemaailmsest süsinikuheitest. Kui paljusid
linnu toetatakse ELi missiooni kaudu, et nad saavutaksid 2030. aastaks
kliimaneutraalsuse?
A. 50 linna
B. 78 linna
C. 100 linna

62
5.10.2021

Tutvustatakse esimest ELi
antisemitismivastase võitluse
strateegiat

Küsimus 1
Kui kaua on Euroopa Komisjonis tegutsenud antisemitismivastase võitluse ja
juudi eluviisi edendamise koordinaator?
A. Alates 2005. aastast
B. Alates 2010. aastast
C. Alates 2015. aastast

Küsimus 2
Kuidas on „holokaust“ heebrea keeles?
A. Shalom
B. Shoah
C. Todah

Küsimus 3
Kui palju juute praegu ELis elab?
A. Kuni 1,5 miljonit
B. Kuni 3 miljonit
C. Kuni 4,5 miljonit

63
12.10.2021

Emiteeritakse esimene roheline
võlakiri
Küsimus 1
Kui palju raha on komisjon roheliste võlakirjade emiteerimisega kaasanud?
A. Kaasatud on 10 miljardit eurot, mida kasutatakse üksnes rohe- ja
digipöörde eesmärgil
B. Kaasatud on 12 miljardit eurot, mida kasutatakse üksnes
keskkonnasäästlikeks ja kestlikeks investeeringuteks kogu
ELis
C. Kaasatud on 15 miljardit eurot, mida kasutatakse üksnes erasektori
toetamiseks

Küsimus 2
Kõigi liikmesriikide taaste- ja vastupidavuskavades peavad olema ette nähtud
vahendid rohepöörde jaoks. Milline on selliste vahendite alammäär?
A. 25%
B. 33%
C. 37%
* Vähemalt 37% igast taaste- ja vastupidavuskavast tuleb kasutada
rohepöörde eesmärgil ning paljud liikmesriigid püüavad panustada ka
rohkem

Küsimus 3
Kui suur on ELi majanduse taastamise programmi ehk taasterahastu
„NextGenerationEU“ eelarve?
A. Üle 750 miljardi euro
B. Üle 800 miljardi euro
C. Üle 900 miljardi euro
* Täpne summa on 806,9 miljardit eurot
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13.10.2021

Tutvustatakse ELi Arktika-poliitikat

Küsimus 1
Arktika piirkond on Euroopa Liidu jaoks kliimamuutuste, tooraine ja
geostrateegilise mõjuvõimu seisukohast olulise strateegilise tähtsusega. Uue
Arktika-poliitikaga nähakse ette mitmesugused meetmed selle piirkonnaga
koostöö tugevdamiseks. Kas oskate nimetada mõnda ELi tegevust Arktikas?


Õiged vastused: 1) kliimamuutuste ja keskkonnaseisundi
halvenemise ökoloogilise, sotsiaalse, majandusliku ja
poliitilise mõju leevendamine, 2) Arktika keskkonna ja
bioloogilise mitmekesisuse kaitse, 3) tahmaheite piiramine
ning meretranspordi süsiniku- ja keskkonnajalajälje
vähendamine, 4) Arktika piirkonna kaasava ja kestliku arengu
toetamine, 5) rahvusvahelise koostöö tugevdamine

Küsimus 2
Kes on Arktika põlisrahvas?


Inuitid

Küsimus 3
Kui palju inimesi elab põhjapolaarjoonest ülalpool?
A. 3,5 miljonit
B. 4 miljonit
C. 4,5 miljonit
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17.11.2021

Võetakse vastu määrus ELi
põhjustatava raadamise ja
jäätmesaadetiste piiramiseks ning
uus ELi mullastrateegia
Küsimus 1
Nimetage üks toodetest, mille suhtes kohaldatakse ELi raadamisvastaseid
eeskirju.


Õiged vastused: 1) palmiõli, 2) veiseliha, 3) soja, 4) kohv,
5) kakao, 6) puit

Küsimus 2
2020. aastal eksportis EL kolmandatesse riikidesse umbes 32,7 miljonit tonni
jäätmeid. Millisesse riiki läks sellest kogusest kõige rohkem?


Türgi ning tema järel India, Ühendkuningriik ja Šveits

Küsimus 3
Kui suur on elusorganismide osakaal mullas?
A. 5%
B. 10%
C. 25%
* Muld on ülioluline ökosüsteem, milles elab rohkem kui veerand kõigist
planeedi elusorganismidest
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25.11.2021

Tehakse ettepanekud poliitreklaami
läbipaistvuse ja suunamise kohta
ning meetmete kohta, millega
parandada ettevõtete suutlikkust
kaasata kapitali
Küsimus 1
Need ettepanekud on osa laiemast algatuste paketist, mille eesmärk on
tugevdada Euroopa demokraatiat. Kuidas nimetatakse seda paketti?
A. Euroopa demokraatia tegevuskava (EDAP)
B. Demokraatiakomisjoni programm (DCP)
C. Demokraatia ja valitsemise pakt (DGP)

Küsimus 2
Mida peavad veebiplatvormid selle ettepaneku kohaselt tegema, et
suurendada erakondade ja nende kandidaatide vastutust ning poliitilise
reklaamiga seotud rahaliste vahendite päritolu ja kulutuste läbipaistvust?
A. Esitama teavet reklaami tellija poliitilise kuuluvuse ja
reklaami rahastamise kohta
B. Esitama teavet reklaami tellija poliitilise kuuluvuse ja reklaami
rahastamise kohta, kuid ainult juhul, kui tegemist on riikliku tasandi
kampaaniaga
C. Esitama teavet reklaami tellija poliitilise kuuluvuse ja reklaami
rahastamise kohta, kuid ainult juhul, kui tegemist on ELi tasandi
kampaaniaga

Küsimus 3
Millal toimuvad järgmised Euroopa Parlamendi valimised?


2024. aastal
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1.12.2021

Võetakse kasutusele strateegia
„Global Gateway“
Küsimus 1
Strateegia „Global Gateway“ on Euroopa strateegia arukate, puhaste ja
turvaliste ühenduste loomiseks kogu maailmas. Kui palju loodetakse selle
strateegiaga investeeringuid kaasata?
A. 100 miljardit eurot
B. 200 miljardit eurot
C. 300 miljardit eurot
* Strateegiaga kaasatakse kuni 300 miljardit eurot investeeringuid, et arendada
ülemaailmset taristut ning toetada rohe- ja digipööret kogu maailmas

Küsimus 2
Suure rohelise müüri algatuse käivitas Aafrika Liit 2007. aastal. Aafrika riikide
juhitud pöördelise algatuse eesmärk on taastada kontinendi kahjustatud
maastik ja parandada miljonite Saheli piirkonnas elavate inimeste
elutingimusi. Kui suur on selle piirkonna ulatus, kui mõõta vahemaad rannikust
rannikuni (st Atlandi ookeanist Senegalis kuni India ookeanini Djiboutis)?
A. 2000 km
B. 8000 km
C. 30 000 km

Küsimus 3
Kus avati esimene mRNA vaktsiini tehnosiirde keskus?
A. Kaplinnas (Lõuna-Aafrika)
B. Dakaris (Senegal)
C. Abujas (Nigeeria)
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9.12.2021

Tutvustatakse Euroopa
sotsiaalmajanduse õitsengule
aitamise tegevuskava
Küsimus 1
Sotsiaalmajanduse organisatsioonid on ettevõtted ja asutused, mis seavad
esikohale sotsiaal- ja keskkonnaeesmärgid ning investeerivad enamiku oma
tulust tagasi organisatsiooni. Kui palju on Euroopas ligikaudu
sotsiaalmajanduse organisatsioone?
A. 800 000
B. 1,8 miljonit
C. 2,8 miljonit

Küsimus 2
Kas teate mõnda sotsiaalmajanduse organisatsiooni liiki?


Õiged vastused: 1) ühistu, 2) vastastikuse abi ühing, 3)
ühendus (sh heategevusorganisatsioon), 4) sihtasutus, 5)
sotsiaalne ettevõte

Küsimus 3
Millist valdkonda sotsiaalmajanduse tegevuskava edendab? Nimetage neist
vähemalt üks.


Õiged vastused: 1) ettevõtluskeskkond: poliitika ja
õigusraamistik, 2) võimalused ja suutlikkuse suurendamine:
juurdepääs rahastamisele, tegevuse laiendamise toetus,
3) teadlikkus: sotsiaalmajanduse nähtavuse suurendamine ja
avalikkuse teavitamine selle positiivsest mõjust
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9.12.2021

Tehakse ettepanek kanda vaenukõne
ja vaenukuriteod raskete piiriüleste
kuritegude loetellu
Küsimus 1
Vaenukõne ja vaenukuriteod on eriti rasked kuriteod, kuna need kahjustavad
ELi ühiseid väärtusi ja põhiõigusi. Kas oskate nimetada mõnda ELi
väärtustest?


ELi väärtused on sätestatud ELi lepingus (artikkel 2): „Liit
rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine,
vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa
arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste
austamine.“

Küsimus 2
Rasked piiriülesed kuriteod on sellised eriti rasked kuriteod, mis pannakse
toime mitmes liikmesriigis ja millel on piiriülene mõju. Seepärast on need ELi
tasandil kriminaliseeritud ja reguleeritud ELi lepingus. Praegu on ELis
määratletud kümme raske piiriülese kuriteo liiki. Vaenukõnet ja
vaenukuritegusid selles nimekirjas veel ei ole. Kas oskate nimetada mõnda
rasket piiriülest kuritegu, mille uurimine on sätestatud ELi lepingus?


Õiged vastused: 1) terrorism, 2) inimkaubandus, 3) naiste ja
laste
seksuaalne
ärakasutamine,
4)
ebaseaduslik
uimastikaubandus, 5) ebaseaduslik relvakaubandus, 6)
rahapesu, 7) korruptsioon, 8) maksevahendite võltsimine, 9)
küberkuriteod ja 10) organiseeritud kuritegevus

Küsimus 3
Millal teatas president von der Leyen kavatsusest lisada vaenukõne ja
vaenukuriteod raskete piiriüleste kuritegude hulka?


Oma 2020. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus
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9.12.2021

Tehakse ettepanek parandada
digiplatvormide kaudu töötavate
inimeste töötingimusi
Küsimus 1
Kui palju inimesi töötab ELis digitaalsete tööplatvormide kaudu?
A. Üle 8 miljoni
B. Üle 18 miljoni
C. Üle 28 miljoni
* Digiplatvormimajandus kasvab jõudsalt ja 2025. aastal jõuab nende
töötajate arv eeldatavasti 43 miljonini

Küsimus 2
Kui palju digitaalseid tööplatvorme ELis tegutseb?
A. Üle 400
B. Üle 500
C. Üle 600

Küsimus 3
ELi hinnanguliselt 28 miljonist platvormitöötajast võib praegu kuni 5,5 miljonit
olla ekslikult liigitatud füüsilisest isikust ettevõtjaks. Kas oskate nimetada
mõnda eelist, mille neile annaks nende liigitamine töötajaks?


Õiged vastused: 1) garanteeritud puhkeaeg ja tasuline puhkus,
2) tööohutus ja tervisekaitse, 3) töötus-, haigus- ja
tervishoiuhüvitised, 4) vanemapuhkus, 5) pensioniõigused,
6) tööõnnetus- ja kutsehaigushüvitised
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14.12.2021

Tehakse ettepanek moderniseerida
ELi transpordisüsteeme
Küsimus 1
Kuidas saaks ELi transpordisüsteemi ajakohastada?


Komisjon on pakkunud välja neli võimalust: 1) luua rohkem
ühendusi ning suunata rohkem reisijaid ja kaubavedusid
raudteele
ja
siseveeteedele,
2)
võtta
kasutusele
laadimispunktid, alternatiivne tankimistaristu ja uus
digitehnoloogia, 3) pöörata rohkem tähelepanu kestlikule
liikuvusele linnades ja 4) lihtsustada eri transpordivõimaluste
kasutamist

Küsimus 2
Mis on TEN-T?


TEN-T on kogu ELi hõlmav raudteede,
lähimereteede ja maanteede võrk

siseveeteede,

* See ühendab 424 suurlinna sadamate, lennujaamade ja
raudteejaamadega. TEN-T lõplik väljaarendamine lühendab linnadevahelise
sõidu aega. Näiteks kuluks reisijatel rongiga Kopenhaagenist Hamburgi
sõiduks praeguse 4,5 tunni asemel 2,5 tundi

Küsimus 3
Mitu kilomeetrit raudteed on ELis?
A. 101 000 km
B. 201 000 km
C. 301 000 km
(2018. aasta andmed EL 27 kohta)
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14.12.2021

Tehakse ettepanek muuta Schengeni
ala vastupidavamaks
Küsimus 1
Kas oskate nimetada ühe põhjuse, miks oleks vaja suurendada Schengeni ala
vastupidavust?


Õiged vastused: 1) et suuta toime tulla uute probleemidega,
näiteks nagu oht rahvatervisele, 2) et piirikontrolli
taaskehtestamine sisepiiridel jääks alati viimaseks abinõuks,
3) et kasutada COVID-19 pandeemiast saadud õppetunde
selleks, et parandada koordineerimist kriisi korral

Küsimus 2
Millist ajapiirangut soovitas komisjon piirikontrolli taaskehtestamisele
sisepiiridel ettenägematute sündmuste korral?
A. 30 päeva, ilma pikendamisvõimaluseta
B. 30 päeva, võimalusega pikendada kuni 3 kuuni
C. 30 päeva, võimalusega pikendada kuni 6 kuuni

Küsimus 3
Mitu inimest päevas ületab mõne ELi sisepiiri?
A. Ligikaudu 1,5 miljonit
B. Ligikaudu 2,5 miljonit
C. Ligikaudu 3,5 miljonit
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15.12.2021

Tehakse ettepanek uue ELi
raamistiku kohta gaasiturgude CO2heite vähendamiseks, vesiniku
kasutuselevõtu kiirendamiseks ning
metaaniheite vähendamiseks
Küsimus 1
Mis on inimtekkelise metaaniheite kolm peamist allikat Euroopas ja
maailmas?


Põllumajandus, jäätmed ja energeetika

Küsimus 2
Millise riigiga koostöös käivitas EL ülemaailmse metaaniheite vähendamise
algatuse?
A. Ameerika Ühendriigid
B. Kanada
C. Jaapan
* Seni on algatusega ühinenud üle 100 riigi

Küsimus 3
Kui suur osa praegusest ülemaailmsest soojenemisest on tingitud
metaaniheitest?
A. 20%
B. 25%
C. 30%
* Metaan on süsinikdioksiidi (CO2) järel suuruselt teine kliimamuutuste
põhjustaja ja selle osatähtsus praeguses ülemaailmses soojenemises on
umbes 30%

74
1.1.2022

Oleme kasutanud euro pangatähti ja
münte 20 aastat

Küsimus 1
Mitmes ELi liikmesriigis euro 1. jaanuaril 2002 kõigepealt käibele tuli?
A. 12
B. 13
C. 14
* Need riigid olid Austria, Belgia, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka,
Luksemburg, Madalmaad, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa ja Soome

Küsimus 2
Milline ELi liikmesriik saab 1. jaanuaril 2023 järgmisena euroala liikmeks?
A. Rumeenia
B. Bulgaaria
C. Horvaatia

Küsimus 3
Mitu erinevat nimiväärtust on euromüntidel?
A. 8
B. 9
C. 10
* Kaheksa erinevat nimiväärtust: 1-, 2-, 5-, 10-, 20- ja 50-sendine ning 1- ja 2eurone
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1.1.2022

Algab Euroopa noorteaasta
Küsimus 1
Mis algatus pakub 18-aastastele noortele võimalust võita konkursil reisikaart,
et minna sellega Euroopat avastama?
A. Algatus „DiscoverEU“
B. Interrail
C. Erasmuse programm

Küsimus 2
Mis programmilt saavad 18–30-aastased noored taotleda rahastust ja
toetust, et osaleda kas oma kodumaal või välisriigis kuni 12-kuulises projektis,
mille eesmärk on abistada mõnda kogukonda?
A. Euroopa solidaarsuskorpus
B. ALMA (ingl k Aim, Learn, Master, Achieve – eesmärk, õpingud, oskused,
edu)
C. Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus

Küsimus 3
Millises ELi liikmesriigis oli 2019. aastal noorte (0–29-aastaste) osakaal
rahvastikus kõige suurem?
A. Iirimaa
B. Küpros
C. Rootsi
* Kõige nooruslikum ELi 27st liikmesriigist oli Iirimaa: 2019. aasta alguses oli
seal kümnest elanikust ligi neli 0–29-aastased (39,0%)
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18.1.2022

Tehakse uued algatused, millega
valmistatakse ELi ülikoolid tulevikuks
paremini ette
Küsimus 1
Mitut haridusasutust toetatakse Euroopa ülikoolide strateegia kaudu?
A. 250
B. 500
C. 750
* 2024. aasta keskpaigaks on ELi eelarvest kavas toetada kuni 60 Euroopa
ülikoolide liitu, mis ühendavad endas üle 500 kõrgharidusasutuse kõikjalt
Euroopast

Küsimus 2
Kui vana on ELi haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus?
A. 25
B. 35
C. 45
* 2022. aastal tähistab ELi juhtiv haridus-, koolitus-, noorte- ja
spordiprogramm Erasmus oma 35. sünnipäeva

Küsimus 3
Mitmekesisus, kaasatus ja sooline võrdõiguslikkus on kõrgharidussektoris
tähtsamad kui kunagi varem. Mitu protsenti ELi kõrgharidusasutuste
rektoritest on naised?
A. 19%
B. 40%
C. 24%
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8.2.2022

Tehakse ettepanek kiibimääruse
kohta
Küsimus 1
Kui suur osa maailma mikrokiibiturust kuulub ELile?
A. 10%
B. 20%
C. 30%
* ELi turuosa on 10%. Kiibimäärusega on kavas luua raamistik, mis
võimaldaks liidul 2030. aastaks toota 20% maailma kiipidest

Küsimus 2
Milline summa loodetakse kiibimäärusega kaasata, et korvata pooljuhtide
nappust ja tugevdada tehnoloogia valdkonnas Euroopa juhtrolli?
A. Üle 23 miljardi euro
B. Üle 33 miljardi euro
C. Üle 43 miljardi euro
* Määrusega kaasatakse üle 43 miljardi euro avaliku ja erasektori
investeeringuid ja kehtestatakse meetmed, et olla koos liikmesriikide ja
rahvusvaheliste partneritega valmis tarneahela tulevasteks häireteks, neid
ennetada ja neile kiiresti reageerida

Küsimus 3
Nimetage mõni toode või teenus, kus kasutatakse pooljuhtidest valmistatud
mikrokiipe.
 Pooljuhtkiibid on digitaalsete ja digitaliseeritud toodete
hädavajalik
koostisosa.
Kiibid
on
tänapäeva
digitaalmajanduses kesksel kohal alates nutitelefonidest ja
autodest kuni elutähtsate rakenduste ja taristuteni
tervishoius, energeetikas, liikuvuses, kommunikatsioonis ja
tööstuses. Samuti täidavad kiibid olulist rolli peamiste
tuleviku
digitehnoloogia
valdkondade,
sealhulgas
tehisintellekti, 5G-side ja servtöötluse arengus. Lühidalt
öeldes pole ilma kiipideta ka digitaalsust

78
15.2.2022

Tutvustatakse Euroopa kaitsepaketti
Küsimus 1
Kui suur on Euroopa Kaitsefondi eelarve?
A. 7 miljardit eurot
B. 8 miljardit eurot
C. 9 miljardit eurot
* Euroopa Kaitsefondi eelarve 2021.–2027. aastaks on ligi 8 miljardit eurot.
Sellest 2,7 miljardit eurot on mõeldud ühisteks kaitsealasteks
teadusuuringuteks ja 5,3 miljardit eurot ühisteks kaitsevõime arendamise
projektideks, millega täiendatakse riiklikke vahendeid

Küsimus 2
2022. aasta veebruaris esitas komisjon hulga meetmeid, mis on eluliselt
tähtsad Euroopa Liidu kaitseks ja julgeolekuks, kuid samuti Euroopa kaitseturu
integreerituse ja konkurentsivõime parandamiseks. Milline järgmistest ei ole
komisjoni ettepanek?
A. Suurendada ELi koostööraamistikes välja töötatavatesse
kaitseuuringutesse
ja
kaitsevõimesse
tehtavaid
investeeringuid
B. Stimuleerida ELis ühiselt loodava kaitsevõime ühishankeid
C. Tugevdada ELi tasandil kosmose julgeoleku- ja kaitsemõõdet

Küsimus 3
Nimetage mõni eelis, mida pakuks kaitsealaste ühishangete korraldamine.


Näiteid võimalikest eelistest: 1) suureneks Euroopa riiklike
relvajõudude
koostalitlusvõime,
2)
tekiks
konkurentsivõimelisem Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline
ja tööstuslik baas
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23.2.2022

Tehakse ettepanek uue andmealase
õigusakti kohta
Küsimus 1
Uues andmemääruses on komisjon pannud ette normid, mis käsitlevad ELis loodud
andmete kasutamist ja neile juurdepääsu võimaldamist kõigis majandussektorites.
Mis kasu võiks sellest määrusest teie arvates olla?


Andmemäärusega tagatakse õiglasem digikeskkond, ergutatakse
looma konkurentsivõimelist andmeturgu, luuakse võimalusi
andmepõhiseks innovatsiooniks ning muudetakse andmed kõigile
kättesaadavamaks. Sellega tugevdatakse nii üksikisikute kui ka
ettevõtjate kontrolli oma andmete üle, suurendades nende õigust
oma andmeid üle kanda ning võimaldades hõlpsasti kopeerida või eri
teenuste vahel edastada andmeid, mida luuakse nutiobjektide, masinate
ja
-seadmete
abil.
Andmete
edastamine
teenuseosutajatele ja nende vahel muutub lihtsamaks ning see toob
andmepõhisesse majandusse rohkem osalejaid, sealhulgas VKEsid

Küsimus 2
Uued andmenormid peaksid aitama kõrvaldada õiguslikud, majanduslikud ja
tehnilised takistused, mis pärsivad andmete piisavat kasutamist. Tänu sellele peaks
2028. aastaks omakorda kasvama ELi liikmesriikide SKP. Kui suur see kasv võiks olla?
A. 70 miljardit eurot
B. 170 miljardit eurot
C. 270 miljardit eurot

Küsimus 3
Tehnoloogia võib näiteks aidata talunikel optimeerida ja suurendada saagikust,
täiustada ettevõtete planeerimist, teha arukamaid otsuseid ressursside kohta ja
kärpida kulusid. Seda nimetatakse „täppispõllumajanduseks“. Millistest andmetest on
siinkohal abi?


Õiged vastused: 1) reaalajas esitatavad andmed ilmaolude,
temperatuuri
ja
niiskuse
kohta,
2)
GPS-signaalid,
3) mullastikuandmed, 4) andmed taimede vajaduste kohta jms
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25.2.2022

Võetakse vastu esimene
sanktsioonide pakett pärast
Venemaa sissetungi Ukrainasse
Küsimus 1
Millises ELi poliitikavaldkonnas on oluline koht sanktsioonidel ehk piiravatel
meetmetel?
A. Arengupoliitika
B. Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
C. Naabruspoliitika

Küsimus 2
Millal hakkas EL võtma Venemaa suhtes meetmeid seoses agressiooniga
Ukraina vastu?
A. 2014. aastal
B. 2018. aastal
C. 2022. aastal
* EL hakkas Krimmi ebaseadusliku annekteerimise tõttu võtma Venemaa
suhtes järk-järgult piiravaid meetmeid 2014. aasta märtsis

Küsimus 3
Üks võimalikest üksikisikute vastu suunatud sanktsioonidest on varade
külmutamine. Mida see mõiste tähendab?


Varade külmutamine: kõik loetellu kantud isikutele ja
üksustele kuuluvad kontod ELi pankades külmutatakse, s.t
keelatakse vahendeid või varasid neile isikutele ja üksustele
otseselt või kaudselt kättesaadavaks teha. Sel viisil
tagatakse, et nad ei saa enam rahaliselt toetada Venemaa
režiimi ega varjata end ELis
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2.3.2022

Aktiveeritakse ajutise kaitse direktiiv
Ukraina põgenike jaoks
Küsimus 1
Mida kujutab endast ajutise kaitse direktiiv?


Ajutine kaitse on erakorraline meede, mis võimaldab pakkuda
kohe ajutist kaitset, kui väljastpoolt ELi saabub või on
saabumas massiliselt põgenikke, kes ei saa oma kodumaale
tagasi pöörduda

Küsimus 2
Ajutise kaitse direktiiv võeti vastu endise Jugoslaavia konfliktide tagajärjel.
Aga millal seda direktiivi esmakordselt rakendati?


Direktiiv võeti esimest korda kasutusele 2022. aasta märtsis
seoses Ukraina sõjaga

Küsimus 3
Nimetage mõni õigus, mille inimene ajutise kaitse raames saab.


Õiged vastused: 1) elamisluba kogu kaitse ajaks, 2)
juurdepääs
sotsiaalteenustele,
arstiabile,
haridusele,
majutusele
või
eluasemele,
pangandusteenustele,
varjupaigamenetlusele ning ajutist kaitset käsitlevale
teabele, 3) juurdepääs tööturule (*teatavatel tingimustel), 4)
vaba liikumise õigus (90 päeva 180 päeva jooksul pärast
elamisloa saamist vastuvõtvalt ELi liikmesriigilt), 5) õigus
asuda elama teise ELi liikmesriiki (enne elamisloa saamist), 6)
teatavatel tingimustel võimalus ühineda perekonnaliikmetega
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8.3.2022

Tehakse ettepanek kehtestada
üleliidulised õigusnormid
naistevastase vägivalla
ja perevägivalla tõkestamiseks
Küsimus 1
Kogu ELis kehtivate õigusnormidega, mille eesmärk on võidelda naistevastase
ja koduvägivalla vastu, soovib komisjon muu hulgas muuta kriminaalkorras
karistatavaks kübervägivalla, kaasa arvatud küberjälitamise ja
küberahistamise. Kas teate, mida nende kolme kuriteoliigi all silmas peetakse?






Küberjälitamine on viimasel ajal tekkinud vägivallavorm, mis on
sageli suunatud oma perekonna või leibkonna liikmete, kuid samuti
endiste elukaaslaste või tuttavate vastu. Üldjuhul kasutab kurjategija
tehnoloogilisi vahendeid ohvri survestamiseks, kontrollimiseks,
manipuleerimiseks või jälgimiseks, tekitades sel viisil ohvris hirmu ja
ärevust ning isoleerides ta järk-järgult sõpradest ja perekonnast
Küberahistamine hõlmab teiste inimeste, eelkõige naiste ja
tütarlaste vastu suunatud rünnakuid, nagu ähvardused, solvangud või
muu solvav käitumine, mis toimub tavaliselt sotsiaalmeedia või
muude internetipõhiste teenuste kaudu
Intiimse või manipuleeritud materjali nõusolekuta jagamine on
samuti hiljuti tekkinud vägivallavorm, mis seisneb teist inimest
kujutavate fotode, videote või muu intiimse materjali kättesaadavaks
tegemises
infotehnoloogia
(näiteks
sotsiaalvõrgustike
ja
mobiiltelefonide) kaudu ilma inimese nõusolekuta või olles intiimseid
kujutisi enne manipuleerinud, et jätta mulje seksuaalaktist
(„süvavõltsing“)
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Küsimus 2
Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja
tõkestamise konventsioon on selle valdkonna rahvusvaheliste normide
võrdlusalus. Millise nime all seda konventsiooni veel tuntakse?
A. Genfi konventsioon
B. Istanbuli konventsioon
C. Chicago konventsioon

Küsimus 3
Mitu protsenti ELi naistest on langenud seksuaalse ahistamise ohvriks?
A. 50% ehk pooled
B. 38%
C. 29%
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Jõutakse kokkuleppele strateegilises
kompassis
Küsimus 1
Millises poliitikavaldkonnas on strateegiline kompass välja töötatud?
A. Konkurents
B. Regionaalpoliitika
C. Julgeolek ja kaitse
* Strateegilise kompassiga on Euroopa Liit kehtestanud laiaulatusliku
tegevuskava oma julgeoleku ja kaitsepoliitika tugevdamiseks 2030. aastaks

Küsimus 2
Millisest neljast sambast strateegiline kompass ehk ELi ühine julgeoleku- ja
kaitsealane tegevuskava koosneb?
A. Tegutsemine, investeerimine, partnerluste loomine ning
turvalisuse ja julgeoleku tagamine
B. Analüüsimine, hindamine, reageerimine ja tulemuste saavutamine
C. Kavandamine, katsetamine, täiustamine ja rakendamine

Küsimus 3
Mis on ELi kiirsiirmisvõime?
A. 5000 kaameradrooni fotode ja videote tegemiseks
B. 5000 sõjaväelast, kes on valmis lähetamiseks vahetu ohu
korral või kriisiolukorras
C. 5000 esmaabikomplekti, mis on valmis saatmiseks abi vajavasse ELi
liikmesriiki
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Tutvustatakse meetmeid üleilmse
toiduga kindlustatuse parandamiseks
Küsimus 1
Kuidas on Euroopa Komisjon reageerinud üleilmsete kaubahindade järsule
tõusule, mida on veelgi süvendanud Venemaa sissetung Ukrainasse?
Euroopa Komisjon on esitanud hulga lühiajalisi ja keskmise pikkusega
meetmeid, et parandada üleilmset toiduga kindlustatust ning toetada
ELi talunikke ja tarbijaid. Näiteks teeb komisjon järgmist:
 Aitab vilja väljaveoga Ukrainast
 Toetab ELi talunikke ja haavatavaid elanikkonnarühmi
 Hoogustab liidus toidutootmist
 Kõrvaldab takistusi toidukaubanduselt
 Pakub ulatuslikult toidu ja toidusüsteemidega seotud
humanitaar- ja arenguabi
 Töötab välja toidutarne ja toiduga kindlustatusega seotud
erandolukorra plaane

Küsimus 2
EL teeb kõik endast oleneva, et anda panus üleilmsesse toiduga
kindlustatusse. Mitmes riigis kavatseb EL toetada toidusüsteemide
kestlikkust?
A. 65
B. 70
C. 75
* 2021.–2027. aasta rahvusvaheliste koostööprogrammide kaudu teeb EL
koostööd ligikaudu 70 partnerriigiga, et muuta nende toidusüsteemid
kestlikumaks. Tokyos 2021. aasta detsembris toimunud tippkohtumisel, mis
oli pühendatud toitumise ja majanduskasvu seostele, lubasid EL ja selle
liikmesriigid ka edaspidi tegeleda vaegtoitumuse probleemiga. Nad
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kohustusid eraldama selleks märkimisväärse summa suuruses 4,3 miljardit
eurot. Sealhulgas eraldab EL aastatel 2021–2024 toitumisalaseks
rahvusvaheliseks koostööks vähemalt 2,5 miljardit eurot

Küsimus 3
Üks konkreetsetest näidetest ELi toidusüsteemide muutmiseks on strateegia
„Talust taldrikule“. Mitu protsenti soovitakse selle strateegia abil
2030. aastaks vähendada pestitsiidide kasutamist ja nendest tingitud ohtu?
A. 25%
B. 40%
C. 50%
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23.3.2022

Kaardistatakse võimalused kõrgete
energiahindade mõju leevendamiseks
ühiste gaasiostude ja gaasi
hoiustamise miinimumkohustuse
kaudu
Küsimus 1
2022. aasta märtsis kaardistas komisjon võimalused leevendada ühiste
gaasiostude ja gaasi hoiustamise miinimumkohustuse abil kõrgeid energiahindu.
Milline gaasi hoiustamise miinimumtase on järgmiseks talveks (2022/2023) ette
nähtud?
A. 70%
B. 80%
C. 90%

Küsimus 2
Kuidas Euroopa „gaasisolidaarsus“ praktikas välja näeb?


Kuigi kõigil liikmesriikidel ei ole oma territooriumil hoidlaid, tuleb
tagada minimaalne gaasivaru, millele neil peab olema
juurdepääs teistes liikmesriikides. Liikmesriik, kellel hoidlaid ei
ole, peab tagama, et tema territooriumil tegutsevatel käitajatel
on naaberliikmesriigis turvaline varu, mis katab 15% liikmesriigi
aastasest gaasitarbimisest. Teise võimalusena võib liikmesriik,
kellel ei ole hoiustamisvõimsust, luua koormuse jagamise
mehhanismi

Küsimus 3
73% kogu ELi gaasihoiustamisvõimsusest on koondunud viide liikmesriiki. Millised
need on?
A. Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Madalmaad ja Austria
B. Poola, Itaalia, Austria, Horvaatia ja Ungari
C. Rootsi, Belgia, Prantsusmaa, Kreeka ja Läti
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Tehakse ettepanek uute
ringmajanduse õigusnormide kohta,
et muuta kestlikud tooted ELis
normiks
Küsimus 1
EL läheb üle ringmajandusele, mis põhineb kestlikumatel ja
ressursitõhusamatel toodetel. Mida tarbijad teie arvates sellest võidavad?


Näiteid eelistest: 1) pikeneb toote kasutusiga, 2) hoitakse
kokku energiat, ressursse ja kulusid, 3) tarbijale pakutakse
rohkem teavet kestlike valikute tegemiseks

Küsimus 2
Komisjon on teinud ettepaneku ajakohastada ELi tarbijakaitsenorme, et
tarbijatel oleks võimalik teha ostes teadlikke ja keskkonnahoidlikke otsuseid.
Mille kohta on müüjad tulevikus kohustatud tarbijatele teavet andma?
A. Toote kestlikkuse ja energiatõhususe kohta
B. Toote vastupidavuse ja parandatavuse kohta
C. Toote ökodisaini ja kliimajalajälje kohta

Küsimus 3
Mitu kilo tekstiiltooteid visatakse ELis iga aasta ära?
A. Umbes 3 kg inimese kohta
B. Umbes 6 kg inimese kohta
C. Umbes 11 kg inimese kohta
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9.4.2022

Toimub rahastamiskonverents
„Toetame Ukrainat“
Küsimus 1
2022. aasta aprillis toimus kampaania „Stand Up for Ukraine“ raames
üleilmne rahastajate konverents, millel koguti üle 10 miljardi euro Venemaa
sissetungi eest põgenenutele. Mis linnas üritus toimus?
A. Brüssel
B. Varssavi
C. Bratislava

Küsimus 2
Üks üleilmse rahastamiskampaania „Stand Up for Ukraine“ korraldajatest oli
Euroopa Komisjon. Milline riik oli ürituse kaaskorraldaja?
A. USA
B. Kanada
C. Austraalia

Küsimus 3
Kui suur summa koguti rahastamisüritusel „Stand Up for Ukraine“?
A. Üle 1 miljardi euro
B. Üle 5 miljardi euro
C. Üle 10 miljardi euro
* Kampaaniaga „Stand Up for Ukraine“ ja selle raames toimunud rahastajate
konverentsil koguti 9,1 miljardit eurot Venemaa sissetungi eest Ukrainas
ümber asunud ning riigist lahkunud põgenikele. Sellest miljardi on lubanud
anda Euroopa Komisjon. Lisaks teatas Euroopa Rekonstruktsiooni- ja
Arengupank, et annab täiendavalt üks miljard eurot laenu põgenike vajaduste
katmiseks
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9.4.2022

Elanikkonnakaitse ja
humanitaarabioperatsioone on
korraldatud 30 aastat
Küsimus 1
EL lähtub humanitaarabi andmisel neljast põhimõttest. Nimetage mõni neist.
 Inimlikkus, neutraalsus, erapooletus ja sõltumatus

Küsimus 2
ELi elanikkonnakaitse mehhanismilt võib abi paluda mis tahes riik maailmas,
samuti ÜRO, mõni selle allasutus või rahvusvaheline organisatsioon.
2021. aastal kasutati mehhanismi 114 korral. Sekkuti näiteks järgmistel
põhjustel: i) COVID-19 levik Euroopas ja mujal maailmas, ii) üleujutused
Belgias, iii) metsatulekahjud Vahemere piirkonnas, Lääne-Balkanil ja Austrias,
iv) repatrieerimine Afganistanist ning v) maavärin ja orkaan Haitil. Milline on
olnud seni mehhanismi ulatuslikem operatsioon?


Ulatuslikema
hädaabioperatsiooni
alates
mehhanismi
loomisest on tinginud Venemaa kallaletung Ukrainale

Küsimus 3
Seoses COVID-19 ja kliimaprobleemidega on humanitaarabivajadus viimastel
aastatel hüppeliselt kasvanud. Kui palju inimesi vajas ÜRO hinnangul
humanitaarabi 2021. aastal?
A. 150 miljonit
B. 430 miljonit
C. 235 miljonit

89
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Tehakse ettepanek uue seadusliku
rände poliitika kohta
Küsimus 1
Kui suure osa ELi kogurahvastikust moodustavad 2070. aastaks tööealised
inimesed?
A. Umbes 45%
B. Umbes 55%
C. Umbes 65%

Küsimus 2
Millistes majandussektorites valitseb ELis tööjõupuudus?


Muu
hulgas
turismi-,
tervishoiusektoris

külalismajanduse,

IT-

ja

Küsimus 3
Miks vajab EL seaduslikku rännet?


Õiged vastused: 1) majanduse taastumise toetamiseks,
2) tööjõupuuduse
leevendamiseks,
3)
demograafiliste
probleemide lahendamiseks, 4) tulevaste vajaduste
ennetamiseks, 5) andekate ja oskustöötajate leidmiseks, 6)
ELi saabumiseks ohutute kanalite loomiseks, 7) rohe- ja
digipöörde toetamiseks
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3.5.2022

Luuakse ühtne Euroopa
terviseandmeruum
Küsimus 1
Ühtne Euroopa terviseandmeruum on esimene ELi andmestrateegia
tulemusena loodud valdkondlikest ühtsetest andmeruumidest. Nimetage veel
mõni valdkond, kus kavandatakse ühtset andmeruumi?


2020. aasta veebruaris avaldatud Euroopa andmestrateegias
teatati andmeruumide loomisest kümnes strateegilises
valdkonnas: tervishoid, põllumajandus, tootmine, energeetika,
liikuvus, rahandus, avalik haldus, oskused, Euroopa avatud
teaduse pilv ja rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamise
valdkonnaülene prioriteet

Küsimus 2
Tooge mõni näide, kuidas ühtsest Euroopa terviseandmeruumist võib teile
kasu olla?





Saate vaadata igal ajal ja tasuta oma terviseandmeid
elektroonilisel kujul
Saate jagada oma terviseandmeid nii oma liikmesriigi
tervishoiutöötajatega kui ka piiriüleselt
Saate oma andmeid täiendada ja parandada, piirata neile
juurdepääsu ning nõuda teavet nende kasutamise kohta
Saate nõuda oma terviseandmete väljastamist ja nende
aktsepteerimist ühtses ELi vormis
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Küsimus 3
Tooge mõni näide, mida võidavad ühtsest Euroopa terviseandmeruumist
arstid ja teised tervishoiutöötajad?





Kiireneb nende juurdepääs patsiendi terviseandmetele,
sealhulgas piiriüleselt
Lihtsamalt ja kiiremini asjakohastele terviseandmetele juurde
pääsedes saavad tervishoiutöötajad parandada ravi
järjepidevust
Samuti saavad nad hõlpsamini eri allikatest pärit
terviseandmeid. Halduskoormus väheneb, kuna pole vaja
andmeid eri süsteemidest käsitsi kopeerida
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Esitatakse Euroopa tuleviku
konverentsi lõpparuanne
Küsimus 1
Mitu ettepanekut Euroopa kodanikud Euroopa tuleviku konverentsi käigus
kokkuvõttes esitasid?
A. 29
B. 49
C. 69
* Strasbourgis toimunud pidulikul lõpetamisel esitasid osalejad Euroopa
Parlamendi presidendile, Euroopa Komisjoni presidendile ja nõukogu
eesistujale lõpparuande, mis sisaldab 49 kaugeleulatuvat, kõrgelennulist ja
tulevikku suunatud ettepanekut ning 326 üksikmeedet

Küsimus 2
Nimetage mõni teema, mida kodanikud Euroopa tuleviku konverentsi käigus
arutasid.


Põhiteemasid oli üheksa: 1) tugevam majandus, sotsiaalne
õiglus ja töökohad, 2) haridus, kultuur, noored ja sport,
3) digiüleminek, 4) Euroopa demokraatia, 5) väärtused ja
õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus, 6) kliimamuutused
ja keskkond, 7) tervis, 8) EL maailmas ning 9) ränne

Küsimus 3
Euroopa tuleviku konverentsi juhatas sisse kolme ELi juhi poolt 2021. aasta
märtsis tehtud ühisavaldus. Kes sellele dokumendile alla kirjutasid?


Euroopa tuleviku konverentsi ühisavaldusele andsid oma
allkirja Euroopa Parlamendi president David Sassoli, kes on
kahjuks meie hulgast lahkunud, Euroopa Liidu Nõukogu nimel
Portugali peaminister António Costa ja Euroopa Komisjoni
president Ursula von der Leyen
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Tehakse ettepanek uue ELi õigusakti
kohta veebis laste seksuaalse
kuritarvitamise ärahoidmiseks ja
tõkestamiseks
Küsimus 1
2010. aastal teatati ELis laste seksuaalsest väärkohtlemisest 23 000 korral. Mitmel
juhul teatati sellest 2020. aastal?
A. Üle 250 000
B. Üle 500 000
C. Üle 1 miljoni
* Seksuaalsest väärkohtlemisest teatamine on viimastel aastatel järsult
sagenenud. Pahatihti tuleb väärkohtlemine ilmsiks alles siis, kui selle
toimepanija tabatakse internetis. Komisjon on koostanud uue ELi õigusakti
ettepaneku, millega toetatakse teenuseosutajaid, et aidata neil tõhusamalt
avastada internetis toimuva laste seksuaalse väärkohtlemise juhtusid, neist
teatada ja neid ära hoida

Küsimus 2
EL on esitanud uue õigusakti ettepaneku, mille abil ennetada ja takistada laste
seksuaalset väärkohtlemist internetis. Kellele uued eeskirjad kehtivad?
 Kavandatud eeskirjad kehtivad ELis tegutsevatele internetiteenuste
osutajatele – veebimajutusteenuse, isikutevahelise side teenuse (nt
sõnumiteenuse)
ja
internetiühenduse
pakkujatele
ning
rakendustepoodidele

Küsimus 3
Laste õigused on sätestatud nii ÜRO lapse õiguste konventsioonis kui ka ELi
põhiõiguste hartas. Nimetage mõni lapse õigustest.
 Õiged vastused: 1) õigus elule, 2) õigus nimele ja kodakondsusele, 3)
õigus identiteedile, 4) õigus mittediskrimineerimisele, 5) õigus
perekonnale, 6) õigus tervisele, 7) õigus kaitsele, 8) õigus haridusele,
9) õigus mõttevabadusele, 10) õigus teabele juurde pääseda
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Tutvustatakse kava „REPowerEU“
Küsimus 1
Nimetage mõni viis, kuidas saaks igapäevaelus vähendada energiatarbimist.


Selleks on palju võimalusi. Järgnevalt mõned näited:
1) vähendades küttetemperatuuri ja kasutades vähem
kliimaseadmeid, 2) sõites ökonoomsemalt, 3) kasutades
rohkem ühistransporti ja aktiivse liikuvuse võimalusi, 4)
kasutades kodumasinaid tõhusamalt

Küsimus 2
Nimetage mõni kavas „REPowerEU“ osutatud lühiajaline meede, mille abil EL
soovib vabaneda oma sõltuvusest Venemaa fossiilkütustest?


Õiged vastused: 1) energiasääst, 2) ühine gaasi, veeldatud
maagaasi ja vesiniku ostmine, 3) uued energiapartnerlused
usaldusväärsete
tarnijatega,
4)
päikeseja
tuuleenergiaprojektide kiire kasutuselevõtt, 5) biometaani
tootmise suurendamine, 6) gaasimahutite täitmine 80%
ulatuses 1. novembriks 2022

Küsimus 3
Milliste riikidega sõlmis komisjon 2022. aasta juunis kolmepoolse
vastastikuse mõistmise memorandumi, et tagada maagaasi eksport
Euroopasse?
A. Egiptus ja Iisrael
B. Norra
C. Alžeeria
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Analüüsitakse kaitseinvesteeringute
puudujääke ja tehakse ettepanekud
täiendavate meetmete kohta, mida
on vaja Euroopa kaitsevaldkonna
tööstusliku ja tehnoloogilise baasi
tugevdamiseks
Küsimus 1
Nimetage mõni ELi peamisest kaitseinvesteeringute puudujääkidest.


Puudujäägid
on
kaitsevõime alal

kaitsekulutuste,

kaitsetööstuse

ja

Küsimus 2
Komisjon on teinud ettepaneku luua spetsiaalne lühiajaline rahastamisvahend
nende liikmesriikide toetamiseks, kes soovivad teha kõige pakilisemate ja
olulisemate puudujääkide korvamiseks ühishangete kaudu koostööd. Kui
suure summa on komisjon valmis sellesse kavasse investeerima?
A. 250 miljonit eurot
B. 500 miljonit eurot
C. 750 miljonit eurot

Küsimus 3
Kui palju kulutasid ELi liikmesriigid kaitsevaldkonnale kokku 2020. aastal?
A. 50 miljardit eurot
B. 100 miljardit eurot
C. 200 miljardit eurot
* Kokku kulutati üle 200 miljardi euro. 2021. aastal kasvasid kogukulutused
hinnanguliselt 220 miljardi euroni
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Käivitatakse strateegiline partnerlus
Pärsia lahe riikidega

Küsimus 1
Milline järgmistest riikidest ei kuulu Pärsia lahe koostöönõukogusse?
A. Bahrein
B. Jordaania
C. Kuveit

Küsimus 2
Mis aastal kirjutasid Euroopa Majandusühendus
koostöönõukogu alla omavahelisele koostöölepingule?

ja

Pärsia

lahe

A. 1988
B. 1989
C. 1990

Küsimus 3
Nimetage mõni valdkond, mida hõlmab ELi partnerlus Pärsia lahe riikidega.


Partnerluse alla kuuluvad mitmesugused valdkonnad, näiteks
kaubandus ja investeeringud, transport, energeetika,
digipööre, teadusuuringud ja innovatsioon, kosmos, rohepööre,
piirkondlik julgeolek, humanitaarabi ning õigusriik ja
inimõigused
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Võetakse vastu transpordisektori
hädaolukorrakava, milles
sätestatakse meetmed ELi transpordi
kaitsmiseks kriisi ajal
Küsimus 1
Mida tähendab lühend EASA?
A. Euroopa strateegilise autonoomia tegevuskava
B. Euroopa Kestliku Põllumajanduse Assotsiatsioon
C. Euroopa Liidu Lennundusohutusamet
* Euroopa Liidu Lennundusohutusamet on tsiviillennundusohutuse eest
vastutav ELi amet. Selle ülesanne on tagada tsiviillennunduses ranged
ühised ohutus- ja keskkonnanõuded ning muuta lennukiga reisimine
võimalikult turvaliseks

Küsimus 2
Komisjon on teinud tööd selleks, et tugevdada ELi transpordisüsteemi
vastupidavust kriisisituatsioonis. Oma transpordialases hädaolukorra
lahendamise kavas tugineb ta COVID-19 pandeemia käigus saadud
õppetundidele ja võtab arvesse probleeme, mis ELi transpordisektoril on
tekkinud pärast Venemaa sõjalist agressiooni Ukraina vastu. Kava koosneb
kümnest meetmest. Nimetage mõni neist.


Õiged vastused: 1) ELi transpordialaste õigusaktide
kohandamine kriisiolukordadega, 2) transpordisektorile
piisava toetuse tagamine, 3) kaupade, teenuste ja inimeste
vaba liikumise tagamine, 4) põgenikevoogude haldamine ning
lõksu jäänud reisijate ja transporditöötajate kodumaale
toimetamine, 5) minimaalse transpordiühenduse ja reisijate
kaitse tagamine, 6) transpordialase teabe jagamine, 7)
transpordipoliitika
koordineerimise
tugevdamine,
8)
küberturvalisuse
suurendamine,
9)
transpordi
talitlushäiringute testimine, 10) koostöö rahvusvaheliste
partneritega
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Küsimus 3
Mis on rohelised koridorid?
A. ELis loomadele kiirtee ületamiseks mõeldud rajad ja sillad
B. Spetsiaalsed sõiduread COVID-19 vaktsiinide transportimiseks
kõigisse ELi riikidesse
C. Piiriületuspunktid, mille abil tagatakse kaubavedude
katkematus
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Tehakse ettepanek õigusnormide
kohta, mis käsitlevad sanktsioonide
rikkumist ning sanktsioonirikkujate ja
muude kurjategijate vara arestimist
ja konfiskeerimist
Küsimus 1
2022. aasta märtsis moodustas EL töökonna, mis koordineerib Venemaa ja
Valgevene oligarhide vastu suunatud sanktsioonide täitmist. Kuidas on selle
töökonna nimi?
A. Varade konfiskeerimise ja võõrandamise töökond
B. Varade jälgimise ja külmutamise töökond
C. Varade külmutamise ja arestimise töökond

Küsimus 2
Mitme isiku suhtes oli EL 2022. aasta juuli lõpuks Ukraina territoriaalset
terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevuse
eest sanktsioone kohaldanud?
A. 905
B. 1212
C. 1342
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Küsimus 3
Osana majandussanktsioonidest on EL kehtestanud Venemaa suhtes mitu
impordi- ja ekspordikeeldu. Nimetage mõni kaup, mida ei tohi EList
Venemaale eksportida.
Ekspordikeelu alla käivad muu hulgas järgmised tooted:
 Tipptasemel
tehnoloogia
(nt
kvantarvutid
ja
kõrgtehnoloogilised pooljuhid, tipptasemel elektroonika ja
tarkvara)
 Teatavat liiki masinad ja transpordivahendid
 Erikaubad ja -tehnoloogia, mida on vaja nafta rafineerimiseks
 Energiatööstuse seadmed, tehnoloogia ja teenused
 Lennu- ja kosmosetööstuse kaubad ja tehnoloogia (nt
õhusõidukid, lennukite ja helikopterite varuosad või mis tahes
varustus, reaktiivkütus)
 Merenavigatsioonikaubad ja raadiosidetehnoloogia
 Mitmed kahesuguse kasutusega kaubad (kaubad, mida saab
kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalisel otstarbel), näiteks droonid
ning droonide ja krüpteerimisseadmete tarkvara
 Luksuskaubad (nt luksusautod, käekellad, ehted)
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Jõutakse poliitilisele kokkuleppele
soolise tasakaalu asjus äriühingute
juhtorganites
Küsimus 1
Millist kujundlikku väljendit kasutatakse tihti, et osutada nähtamatule
barjäärile, mis takistab naisi jõudmast juhtivale ametikohale?
A. Purunenud unistused
B. Klaaslae purustamine
C. Traditsiooni murdmine

Küsimus 2
Ainult kolmandik ettevõtete mittetegevjuhtidest on naised, kusjuures
tegevjuhtide hulgas on see näitaja veelgi madalam. Ettevõtete
mittetegevjuhtkonna soolist tasakaalu käsitleva direktiivi ettepanekus on
kehtestatud ELi börsidel noteeritud firmadele eesmärk soolise tasakaalu
kiiremaks saavutamiseks. Mida neilt nõutakse?
A. 50% mittetegevjuhtidest ja 43% kogu juhtkonnast peab olema
alaesindatud soost
B. 45% mittetegevjuhtidest ja 38% kogu juhtkonnast peab olema
alaesindatud soost
C. 40% mittetegevjuhtidest ja 33% kogu juhtkonnast peab olema
alaesindatud soost

Küsimus 3
Millal kavatseb Euroopa Komisjon ise jõuda kõigil juhtimistasanditel soolise
tasakaaluni (50%)?
A. 2023. aasta lõpuks
B. 2024. aasta lõpuks
C. 2025. aasta lõpuks
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Desinformatsiooni tegevusjuhendit
tugevdatakse ja see muudetakse
ulatuslikumaks
Küsimus 1
Kelle suhtes desinformatsiooni käsitlev tegevusjuhend kehtib?
A. Sellele alla kirjutanud veebiplatvormid
tehnoloogia- ja reklaamisektori ettevõtted
B. Kasutajad
C. Õiguskaitseasutused

ning

juhtivad

Küsimus 2
Milline järgnevatest platvormidest ei ole desinformatsiooni käsitleva
tugevdatud tegevusjuhendiga ühinenud?
A. Clubhouse
B. TikTok
C. Weibo

Küsimus 3
Kuidas desinformatsiooni üldjuhul defineeritakse?
A. Uudislugudena esitatavad valed, mida levitatakse interneti või muu
meedia kaudu kas eesmärgiga mõjutada inimeste poliitilisi vaateid
või lihtsalt nalja pärast
B. Vale või eksitav infosisu, mille eesmärk ei ole põhjustada kahju, kuid
mis võib siiski mõjuda kahjulikult
C. Vale või eksitav infosisu, mida levitatakse kavatsusega petta
või saada majanduslikku või poliitilist kasu ja mis võib
põhjustada avalikku kahju
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Jõutakse poliitilisele kokkuleppele
määruse asjus, millega reguleerida
välisriigi subsiidiumide põhjustatud
moonutusi ühtsel turul
Küsimus 1
Mis on välisriigi subsiidiumide määruse eesmärk?
A. Edendada subsiidiume käsitlevate WTO eeskirjade täitmist
B. Reguleerida ELi vahendite jagamist, mis mõjutab kolmandaid riike
C. Võidelda kolmandate riikide subsiidiumidega, mis põhjustavad
ühtsel turul moonutusi

Küsimus 2
Miks hinnatakse välisriigi subsiidiumide määruse alusel ainult välisriikide
subsiidiume?
A. Sest välisriikide subsiidiumid on ELi omadest kahjulikumad
B. Sest ELi subsiidiume hinnatakse juba ELi riigiabieeskirjade
alusel
C. Sest ka kolmandad riigid hindavad ainult ELi subsiidiumide mõju oma
majandusele

Küsimus 3
Kas välisriigi subsiidium, mille komisjon on kõnealuse määruse alusel kindlaks
teinud, keelatakse automaatselt?
A. Jah, subsiidium keelatakse automaatselt
B. Jah, subsiidium keelatakse automaatselt, kui leitakse, et see
moonutab ühtset turgu
C. Ei, määrusega ei nähta ette subsiidiumi automaatset
keelamist, vaid iga subsiidiumi negatiivset ja positiivset mõju
hinnatakse eraldi
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Alustatakse ühinemisläbirääkimisi
Albaania ja Põhja-Makedooniaga
Küsimus 1
Millised riigid olid 2022. aasta juuli seisuga ELi kandidaatriigid?
a. Iisrael, Armeenia, Maroko ja Austraalia
b. Albaania, Põhja-Makedoonia, Moldova, Montenegro, Serbia,
Türgi ja Ukraina
c. Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo ning Gruusia

Küsimus 2
Mis riik ühines ELiga viimati ja millal see toimus?


Horvaatia 1. juulil 2013

Küsimus 3
Mitmeks peatükiks on jagatud ELi ühinemisläbirääkimised?
A. 25
B. 35
C. 45

