VON DER LEYENIN
KOMISSIO – 101
MERKKIPAALUA

Ursula von der Leyenin komissio on toimikautensa alusta lähtien tehnyt työtä
täyttääkseen lupauksensa tehdä Euroopan unionista vihreämpi, digitaalisempi
ja oikeudenmukaisempi ja joutunut kohtaamaan historiallisia kriisejä –
koronaviruspandemia ja Venäjän sota Ukrainaa vastaan – jotka ovat
vaikuttaneet monien eurooppalaisten elämään.
Tässä pelissä muistellaan, mitä komissio on tehnyt kolmen viime vuoden
aikana, ja testataan tietoja tärkeimmistä aloitteista, joita komissio on
toimikautensa alusta tehnyt lunastaakseen lupauksensa ja vastatakseen
ennennäkemättömiin haasteisiin.

Miten peliä pelataan?
Kuhunkin tapahtumaan liittyy kolme kysymystä. Kun pelaaja päätyy
tapahtumaruutuun, joku muu pelaaja lukee yhden näistä kysymyksistä. Jos
pelaaja vastaa oikein, hän voi heittää noppaa uudelleen ja vastata toiseen
kysymykseen. Jos pelaaja vastaa väärin, vuoro siirtyy seuraavalle. Kukin
pelaaja voi heittää noppaa enintään kolme kertaa peräkkäin. Jos pelaaja
vastaa vuorollaan kolme kertaa peräkkäin oikein, vuoro siirtyy seuraavalle,
mutta hän saa jokerin, joka antaa hänelle seuraavilla vuoroilla
mahdollisuuden lisäheittoon, jos hän vastaa väärin. Voittaja on se, joka
saapuu ensimmäisenä maaliin.

Huom. Tässä esitetyt tiedot vastaavat tilannetta 16. elokuuta 2022.

1.12.2019

Von der Leyenin komission toimikausi
alkaa
Kysymys 1
Kuinka monta naispuheenjohtajaa Euroopan komissiolla on ollut?


Vain yksi! Joulukuussa 2019 Ursula von der Leyenista tuli JeanClaude Junckerin seuraaja Euroopan komission puheenjohtajana. Hän
on ensimmäinen nainen tässä tehtävässä.

Kysymys 2
Milloin Euroopan parlamentti valitsi Ursula von der Leyenin Euroopan
komission puheenjohtajaksi?
A. Toukokuussa 2019
B. Heinäkuussa 2019
C. Syyskuussa 2019

Kysymys 3
Mainitse yksi von der Leyenin komission kuudesta poliittisesta painopisteestä?







Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
Euroopan digitaalinen valmius
Ihmisten hyväksi toimiva talous
Vahvempi EU maailmannäyttämöllä
Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen
Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle

01
11.12.2019

Euroopan vihreän kehityksen
ohjelman käynnistäminen
Kysymys 1
Mikä on tärkein tavoite, johon Euroopan komissio pyrkii Euroopan vihreän
kehityksen ohjelman avulla?
A. Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen
2050 mennessä
B. Euroopasta vihrein maanosa vuoteen 2050 mennessä
C. Euroopasta suurin ympäristöystävällisten tuotteiden valmistaja
vuoteen 2050 mennessä.

Kysymys 2
Kuinka suuri osuus NextGenerationEU-välineen tuella tehtävistä
investoinneista ja EU:n seitsenvuotisesta talousarviosta on tarkoitettu vihreän
kehityksen ohjelman rahoittamiseen?
A. Kolmasosa
B. Kaksi kolmasosaa
C. Kolme kolmasosaa

Kysymys 3
Kuinka paljon Euroopan komissio haluaa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
vuoteen 2030 mennessä (vuoden 1990 tasolta)?
A. Vähintään 15 %
B. Vähintään 35 %
C. Vähintään 55 %

02
14.1.2020

Vihreän kehityksen
investointiohjelman ja
oikeudenmukaisen siirtymän
mekanismin esittely
Kysymys 1
Mitä Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelmalla tehdään?
 Tarjotaan
EU:n
rahoitusta
julkisiin
ja
yksityisiin
investointeihin, joita tarvitaan, jotta Euroopasta voi tulla
maailman ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen
2050 mennessä.

Kysymys 2
Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi on keskeinen väline, jonka avulla
varmistetaan, että siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen toteutetaan
oikeudenmukaisesti niin, että kaikki pysyvät mukana. Kuinka paljon rahoitusta
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismista saadaan käyttöön?
A. Vähintään 20 miljardia euroa
B. Vähintään 60 miljardia euroa
C. Vähintään 100 miljardia euroa

Kysymys 3
Mitkä alueet hyötyvät eniten oikeudenmukaisen siirtymän mekanismista?

 Tukea myönnetään kaikille jäsenvaltioille, ja se keskitetään
hiilivaltaisimmille alueille ja alueille, joilla monien työpaikka
on riippuvainen fossiilisista polttoaineista.

03
31.1.2020

Yhdistynyt kuningaskunta eroaa
EU:sta
Kysymys 1
Milloin EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan erosopimus hyväksyttiin ja milloin
se tuli voimaan?


EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan erosopimus hyväksyttiin
1. lokakuuta 2019, ja se tuli voimaan 1. helmikuuta 2020.

Kysymys 2
Kuka johti EU:n
eroamisesta:sta?


puolella

neuvotteluja Yhdistyneen

kuningaskunnan

Michel Barnier

Kysymys 3
Minkä niminen on EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisissä
neuvotteluissa löydetty Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskeva ratkaisu?
A. Erosopimus
B. Kauppa- ja yhteistyösopimus
C. Irlantia ja Pohjois-Irlantia koskeva pöytäkirja

04
05.02.2020

EU:n liittymisneuvotteluissa
sovellettavan uuden menetelmän
esittely
Kysymys 1
Mitkä ovat uuden laajentumismenetelmän neljä pääperiaatetta?


Uskottavuus, ennustettavuus, dynaamisuus ja vahvempi
poliittinen ohjaus.

Minkä Euroopan kaupungin mukaan on nimetty kriteerit, jotka maan on
täytettävä saadakseen Eu:n ehdokasvaltion aseman?
A. Kööpenhaminan
B. Brysselin
C. Ljubljanan

Kysymys 3
Mitä Länsi-Balkanin maita tarkoitetaan, kun puhutaan EU:n kumppanimaista?


Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Kosovoa, Montenegroa,
Pohjois-Makedoniaa ja Serbiaa.

05
19.2.2020

Euroopan digitaalisen tulevaisuuden
rakentamiseksi laaditun strategian
julkaiseminen
Kysymys 1
Mainitse yksi Euroopan digitaalisen muutoksen kolmesta pääpilarista.
 Mahdollisia vastauksia: 1) ihmisten hyväksi toimiva
teknologia, 2) oikeudenmukainen ja kilpailukykyinen digitaalinen
talous, 3) avoin, demokraattinen ja kestävä yhteiskunta

Kysymys 2
EU pyrkii digitaalisessa muutoksessa maailman kärkeen. Mainitse yksi keino,
jolla tämä voitaisiin saavuttaa.
 Mahdollisia vastauksia: 1) tulemalla digitaalitaloudessa
maailmanlaajuiseksi esikuvaksi, 2) tukemalla kehittyviä
talouksia digitalisoitumisessa, 3) laatimalla digitaalisia
standardeja ja edistämällä niiden käyttöä kaikkialla maailmassa

Kysymys 3
Mainitse yksi tapa, jolla digitaalistrategia auttaa EU:ta saavuttamaan
ilmastoneutraaliuden Euroopan vihreän kehityksen ohjelman avulla?
 Mahdollisia vastauksia: 1) käynnistämällä uusi EU:n
teollisuusstrategia, 2) parantamalla Euroopan kykyä ennustaa
ja hallita ympäristökatastrofeja, 3) tukemalla kiertotaloutta, 4)
käynnistämällä elektronisten laitteiden kierrätystä koskeva
aloite,
5)
tekemällä
datakeskuksista
ja
tietoja
viestintätekniikan
infrastruktuureista
ilmastoneutraaleja
vuoteen 2030 mennessä, 6) hyödyntämällä tekoälyä, 5G:tä,
pilviteknologiaa ja reunateknologiaa sekä esineiden internetiä,
7) tukemalla automatisoitua ja verkottunutta liikennettä, 8)
tekemällä julkisista hankinnoista kestävämpiä, 9) luomalla
elektronisten laitteiden yleislaturistandardin

06
4.3.2020

Eurooppalaisen ilmastolain
hyväksyminen
Kysymys 1
Kuinka kauan eurooppalaista ilmastolakia koskevan ehdotuksen voimaantulo
kesti?
A. Vuoden ja kolme kuukautta (maaliskuu 2020 – heinäkuu 2021)
B. Kaksi vuotta ja kaksi kuukautta (tammikuu 2020 – maaliskuu 2022)
C. Kaksi vuotta ja kuusi kuukautta (joulukuu 2019 – toukokuu 2022)

Kysymys 2
Mainitse yksi eurooppalaisen ilmastolain viidestä tavoitteesta.


Mahdollisia vastauksia: 1) vahvistaa pitkän aikavälin
etenemissuunnitelma
vuoden
2050
ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamiseksi kaikkien alojen
toimilla
ja
sosiaalisesti
oikeudenmukaisella
ja
kustannustehokkaalla tavalla, 2) asettaa EU:lle vuodeksi
2030 aiempaa kunnianhimoisempi tavoite, jotta Eurooppa
saavuttaisi vastuullisella tavalla ilmastoneutraaliuden
vuoteen 2050 mennessä, 3) laatia järjestelmä edistymisen
seuraamiseksi ja toteuttaa tarvittaessa lisätoimia, 4) tarjota
ennustettavuutta sijoittajille ja muille talouden toimijoille, 5)
varmistaa, että siirtyminen ilmastoneutraaliuteen on
peruuttamatonta

Kysymys 3
Kuinka paljon EU:n tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasujen
nettopäästöjä vuoteen 2030 mennessä (vuoden 1990 tasosta)?
A. Vähintään 30 %
B. Vähintään 55 %
C. Vähintään 72 %

07
5.3.2020

Uuden sukupuolten tasaarvostrategian hyväksyminen
vuosiksi 2020–2025
Kysymys 1
Milloin sukupuolten tasa-arvon
vahvistettiin ensimmäisen kerran?

periaate

samapalkkaisuuden

osalta

A. Rooman sopimuksessa (1957)
B. Maastrichtin sopimuksessa (1992)
C. Lissabonin sopimuksessa (2007)

Kysymys 2
Mainitse yksi sukupuolten tasa-arvostrategian 2020–2025 päätavoitteista?


Mahdollisia vastauksia: 1) sukupuolistuneen väkivallan
kitkeminen, 2) sukupuolistereotypioiden kyseenalaistaminen,
3) sukupuolierojen umpeen kurominen työmarkkinoilla, 4)
tasa-arvoinen osallistuminen talouden eri sektoreilla, 5)
sukupuolten palkka- ja eläke-erojen kaventaminen, 6)
hoitovastuun epätasaisen jakaantumisen korjaaminen ja 7)
sukupuolten tasa-arvo päätöksenteossa ja politiikassa

Kysymys 3
Kuinka suuri osuus kansallisten parlamenttien jäsenistä on EU:ssa naisia?
A. 10 %
B. 33 %
C. 49 %

08
9.3.2020

Kattavan EU:n Afrikka-strategian
hyväksyminen
Kysymys 1
Ehdotetussa EU:n Afrikka-strategiassa esitettiin näiden kahden maanosan
kumppanuudetta viidellä keskeisellä osa-alueella. Mainitse niistä yksi.


Mahdollisia vastauksia: 1) kestävä kasvu ja työpaikat, 2)
vihreä siirtymä ja energiansaanti, 3) digitaalinen muutos, 4)
rauha, turvallisuus ja hallintotapa, 5) muuttoliike ja
liikkuvuus.

Kysymys 2
Kuinka suuret investoinnit Afrikan ja Euroopan Global Gateway investointipaketilla pyritään saamaan liikkeelle?
A. 100 miljardin euron
B. 150 miljardin euron
C. 200 miljardin euron

Kysymys 3
Milloin Afrikan ja EU:n kumppanuus perustettiin ensimmäisen kerran
virallisesti?
A. Vuonna 2000
B. Vuonna 2005
C. Vuonna 2010
*Afrikan ja EU:n kumppanuus perustettiin virallisesti vuonna 2000 Kairossa
ensimmäisessä Afrikan yhtenäisyysjärjestön (Afrikan unionin edeltäjä) ja
EU:n välisessä huippukokouksessa.

09
10.3.2020

Uuden teollisuusstrategian
hyväksyminen
Kysymys 1
Kuinka suuri on teollisuuden osuus EU:n tavaraviennistä?
A. 20 %
B. 40 %
C. 80 %

Kysymys 2
Kuinka suuri prosenttiosuus eurooppalaisista yrityksistä luetaan pieniksi ja
keskisuuriksi yrityksiksi (pk-yritykset)?
A. 10 %
B. 50 %
C. 99 %

Kysymys 3
Kuinka suuren osuuden Euroopan teollisuus tuottaa EU:n kokonaislisäarvosta?
A. 20 %
B. 40 %
C. 80 %

10
Maaliskuu 2020

Toimet koronaviruksen
torjumiseksi
Kysymys 1
Ensimmäisestä eurooppalaisesta covid-19-tapauksesta ilmoitettiin 24.
tammikuuta 2020. Missä EU-maassa?
A. Espanjassa
B. Italiassa
C. Ranskassa

Kysymys 2
Milloin EU käynnisti ensimmäisen yhteishankintasopimuksen covid-19pandemia torjuntaan liittyvien tarvikkeiden hankkimiseksi?
A. Helmikuussa 2020
B. Maaliskuussa 2020
C. Huhtikuussa 2020

Kysymys 3
Milloin covid-19-rokotukset alkoivat kaikkialla EU:ssa?
A. Joulukuussa 2020
B. Tammikuussa 2021
C. Helmikuussa 2021

11
4.5.2020

Koronaviruksen torjuntaa tukeva
maailmanlaajuinen
varainkeruutapahtuma
Kysymys 1
Euroopan komissio yhdisti voimansa kumppaneidensa kanssa yhdeksi
rintamaksi covid-19-pandemiaa vastaan varmistaakseen, että kaikki uudet
rokotteet, diagnostiset menetelmät ja hoidot ovat saatavilla
maailmanlaajuisesti
kohtuuhintaan.
Maailmanlaajuinen
varainkeruukampanja koronaviruksen torjumiseksi käynnistyi 4. toukokuuta
2020. Kuinka paljon rahaa se keräsi tuona päivänä?
A. 4,4 miljardia euroa
B. 7,4 miljardia euroa
C. 10,4 miljardia euroa

Kysymys 2
Mitkä ovat tärkeimmät osa-alueet, joita maailmanlaajuisen kampanjan
yhteydessä kerätyillä varoilla rahoitettiin?
A. Testaus, hoito ja ehkäisy
B. Toiminta, paraneminen ja oppiminen
C. Tutkimus, investoiminen ja hyödyntäminen

Kysymys 3
Team Europe – EU, sen jäsenvaltiot ja eurooppalaiset rahoituslaitokset – on
covid-19-pandemian puhjettua kasvattanut tukensa 53,7 miljardiin euroon.
Kuinka moni maa on saanut tätä tukea?
A. 90
B. 110
C. 140

12
7.5.2020

Rahanpesun ja terrorismin
rahoituksen torjuntaa koskevan
toimintasuunnitelman hyväksyminen
Kysymys 1
Rahanpesurikoksia on vaikea havaita. Rahanpesulla voi olla EU:n talouden ja
rahoitusjärjestelmän kannalta vakavia vaikutuksia. Siksi EU:lla on oltava
monitahoinen lähestymistapa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan.
Toimia tarvitaan useilla tasoilla. Mainitse niistä yksi.


Mahdollisia vastauksia: 1) voimassa olevien EU:n sääntöjen
tehokas täytäntöönpano, 2) sääntöjen yhdenmukaistaminen, 3)
valvonta EU:n tasolla, 4) tuki- ja yhteistyömekanismi rahanpesun
selvittelykeskuksia varten, 5) EU:n tason rikosoikeussäännösten
noudattamisen valvonta ja tietojenvaihto, 6) vahvempi EU
maailmannäyttämöllä

Kysymys 2
EU on laatinut luettelon suuririskisistä kolmansista maista, joiden järjestelmissä
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi on strategisia puutteita.
Mainitse yksi tällaisen luettelon tavoite?


Mahdollisia vastauksia: 1) unionin rahoitusjärjestelmän ja
sisämarkkinoiden
eheyden
suojeleminen,
2)
sisäisen
turvallisuuden vahvistaminen, 3) kestävän kehityksen
edistäminen

Kysymys 3
Kuinka monta maata on kirjattu luetteloon siksi, että ne aiheuttavat merkittävää
uhkaa Euroopan unionin rahoitusjärjestelmälle? (tilanne 13. maaliskuuta 2022)
A. 20
B. 25
C. 30

13
20.5.2020

Vuoteen 2030 ulottuvan EU:n
biodiversiteettistrategian ja Pellolta
pöytään -strategian hyväksyminen
Kysymys 1
Vuoteen 2030 ulottuvalla biodiversiteettistrategialla pyritään laajentamaan
nykyisiä Natura 2000 -alueita. Kuinka suuri osuus EU:n maa-alueista ja kuinka
suuri osa EU:n merialueesta kuuluu Natura 2000 -verkostoon?
A. 10 % maa-alueista ja yli 8 % merialueista
B. 18 % maa-alueista ja yli 8 % merialueista
C. 40 % maa-alueista ja yli 8 % merialueista

Kysymys 2
Pellolta pöytään -strategian avulla komissio haluaa vauhdittaa EU:n
luomuviljelyalan
laajentamista.
Kuinka
suuri
osuus
kaikesta
maatalousmaasta käytettäisiin luomuviljelyyn vuoteen 2030 mennessä?
A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %

Kysymys 3
Kuinka monta prosenttia lannoitteiden käyttöä olisi vähennettävä vuoteen
2030 mennessä?
A. Vähintään 5 %
B. Vähintään 10 %
C. Vähintään 20 %

14
27.5.2020

NextGenerationEU:n esittely
Kysymys 1
Mikä on NextGenerationEU-rahoituksen kokonaismäärä (käypinä hintoina)?
A. 750 miljardia euroa
B. 806,9 miljardia euroa
C. 853 miljardia euroa

Kysymys 2
Kuinka
suuri
osuus
NextGenerationEU-varoista
ilmastonmuutoksen torjuntaan?

osoitetaan

A. 27 %
B. 37 %
C. 47 %

Kysymys 3
Kuinka suuri osuus NextGenerationEU-varoista osoitetaan digitaaliseen
siirtymään?
A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %

15
17.6.2020

EU:n rokotestrategian esittely
Kysymys 1
Rokotteen kehittäminen ja sille luvan saaminen kestää tavallisesti kymmenen
vuotta. Kuinka moneen vuoteen tämä prosessi lyhennettiin covid-19pandemian vuoksi?
A. 3–5 vuoteen
B. 1–2 vuoteen
C. 1–1,5 vuoteen

Kysymys 2
Mikä COVAX on?
A. Lääkeyritys, joka kehittää covid-19-rokotteita.
B. Väline,
jonka
tavoitteena
on
covid-19-rokotteiden
oikeudenmukainen ja tasapuolinen saatavuus kaikkialla
maailmassa.
C. Rokotteiden
valmistusprosessia
tarkasteleva
kansallisten
asiantuntijoiden ryhmä.

Kysymys 3
Mikä on covid-19-rokotteiden turvallisuutta arvioivan EU:n viraston nimi?
A. Euroopan lääkevirasto (EMA)
B. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)
C. Kansainvälinen rokoteallianssi GAVI

16
24.6.2020

Uhrien oikeuksia koskevan EU:n
strategian käynnistäminen vuosiksi
2020–2025
Kysymys 1
Tärkeä näkökohta uhrien paranemisprosessissa on uhrien oikeuksia
koskevassa EU:n strategiassa käsitellyt korjaavan oikeuden palvelut. Mitä
niillä tarkoitetaan?


Korjaavan oikeuden palveluihin kuuluu monenlaisia palveluja,
kuten
uhrin
ja
rikoksentekijän
välinen
sovittelu,
läheisneuvonpito ja asian selvittelypiirit. Ne tarjoavat uhreille
turvallisen ympäristön, jossa he saavat äänensä kuuluviin.

Kysymys 2
Mihin numero 116 006 liittyy?
A. Se on EU:ssa vuoden 2021 jälkipuoliskolla tehtyjen kyberrikosten
määrä.
B. Se
on
syrjimättömyyttä
koskevaan
erityiskoulutukseen
osallistuneiden poliisien määrä.
C. Se on rikoksen uhreille tarkoitetun auttavan puhelinpalvelun
numero kaikkialla Euroopassa.

Kysymys 3
Mainitse yksi uhrien oikeuksia koskevan EU:n strategian viidestä osa-alueesta.


Mahdollisia vastauksia: 1) rikoksista ilmoittaminen ja
yhteydenpito uhreihin, 2) kaikkein haavoittuvimmassa
heikoimmassa asemassa olevien uhrien tukeminen ja suojelu,
3) mahdollisuus saada korvausta, 4) yhteistyö ja koordinointi
oikeus- ja lainvalvontaviranomaisten, terveydenhuollon,
sosiaalityöntekijöiden ja muiden välillä, 5) uhrien oikeudet
maailmanlaajuisesti.

17
1.7.2020

Nuorisotyöttömyyden tukipaketin ja
Euroopan osaamisohjelman esittely
Kysymys 1
Mitä ammatillinen koulutus on?


Ammatillinen koulutus on elinikäisen oppimisen avaintekijä.
Se antaa ihmisille tietoja, taitoja ja osaamista, joita tarvitaan
työmarkkinoilla
eri
ammateissa.
Ammatillisessa
koulutuksessa on noin puolet keskiasteen oppijoista EU:ssa, ja
kaksi kolmasosaa EU:n täydennys- tai uudelleenkoulutuksesta
on ammatillista koulutusta. Sillä autetaan nuoria
valmistautumaan ensimmäiseen työhönsä ja aikuisia
oppimaan uusia taitoja ja kehittymään urallaan.

Kysymys 2
Kuinka monta nuorta on päässyt työmarkkinoille nuorisotakuun ansiosta?
A. Yli 24 miljoonaa nuorta
B. Yli 20 miljoonaa nuorta
C. Yli 16 miljoonaa nuorta

Kysymys 3
Maaliskuussa 2021 hyväksytyn Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria
koskevan toimintasuunnitelman mukaan kuinka suuri osuus aikuisista
osallistuu vuosittain koulutukseen vuoteen 2030 mennessä ?
A. Vähintään 60 %
B. Vähintään 45 %
C. Vähintään 55 %

18
8.7.2020

Vetystrategian ja EU:n
energiajärjestelmän
integrointistrategian esittely
Kysymys 1
Mikä on vedyn osuus Euroopan nykyisestä energiankulutuksesta?
A. 10 %
B. 5 %
C. Alle 2 %

Kysymys 2
Yksi Euroopan puhtaan vedyn allianssin päätavoitteista on helpottaa
investointeja puhtaaseen vetyyn. Allianssi on valmistellut tätä varten
toteuttamiskelpoisten investointihankkeiden jatkumon. Kuinka monta
hanketta siinä on?
A. 60
B. 750
C. 900

Kysymys 3
Kuinka paljon uusiutuvaa vetyä EU:ssa tuotetaan vuoteen 2030 mennessä?
A. 5 miljoonaa tonnia
B. 10 miljoonaa tonnia
C. 2 miljoonaa tonnia

19
21.7.2020

EU-johtajat sopivat
elpymissuunnitelmasta ja
monivuotisesta rahoituskehyksestä
vuosiksi 2021–2027
Kysymys 1
Mikä on EU:n pitkän aikavälin talousarvion (2021–2027) kokonaismäärä
(käypinä hintoina)?
A. 1 211 biljoonaa euroa
B. 0,5 biljoonaa euroa
C. 3 biljoonaa euroa

Kysymys 2
Mitä NextGenerationEU-välineellä ei tarkoiteta?
A. Digitaalisten tuotteiden seuraavaa sukupolvea koskevaa EU:n
ohjelmaa
B. Väliaikaista elpymisvälinettä, jolla korjataan koronaviruspandemian
sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia
C. Elpymis- ja palautumistukivälinettä, josta myönnetään lainoja ja
avustuksia jäsenvaltioille

Kysymys 3
Mitä ”ehdollisuusmekanismilla” tarkoitetaan EU:n
talousarvion ja elpymissuunnitelman yhteydessä?

pitkän

aikavälin

A. Ehtoja, joiden täyttyessä EU:n ulkopuoliset maat voivat hakea lainoja
B. Ehtoja,
joilla
suojataan
EU:n
talousarviota,
jos
oikeusvaltioperiaatetta rikotaan jossakin jäsenvaltiossa
C. Ehtoja, joiden täyttyessä pk-yritykset voivat investoida rahaa
kestävien tuotteiden valmistukseen

20
27.8.2020

Ensimmäinen covid-19-rokotteiden
ostosopimus lääkeyhtiön kanssa
allekirjoitetaan
Kysymys 1
Kuinka monta covid-19-rokoteannosta Euroopan komissio on varmistanut
vuoden 2022 puoliväliin mennessä?
A. Enimmillään 4,2 miljardia annosta
B. Enimmillään 3 miljardia annosta
C. Enimmillään 1,5 miljardia annosta

Kysymys 2
Kuinka monen yrityksen kanssa Euroopan komissio on allekirjoittanut
sopimuksen covid-19-rokotteiden turvaamiseksi?
A. 5 yrityksen
B. 8 yrityksen
C. 11 yrityksen

Kysymys 3
Kuinka monta rokotetta Eu:ssa on tähän mennessä hyväksytty? Minkä
yritysten rokotteita nämä ovat?



EU:ssa on hyväksytty kuusi rokotetta. Niiden valmistajat ovat
BioNTech ja Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen
Pharmaceutica NV, Novavax ja Valneva.

21
18.9.2020

Kaikkien aikojen ensimmäisen EU:n
rasismintorjunnan
toimintasuunnitelman esittely
Kysymys 1
Milloin nimitettiin kaikkien aikojen ensimmäinen EU:n rasismintorjunnan
koordinaattori?
A. Vuonna 2020
B. Vuonna 2021
C. Vuonna 2022

Kysymys 2
Mainitse jokin EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelman tavoite.


Mahdollisia vastauksia: 1) syrjinnältä suojaavan EUlainsäädännön
täytäntöönpanon
parantaminen,
2)
lainvalvontaviranomaisten (esim. poliisin) kouluttaminen
rotuun tai etniseen alkuperään perustuvan profiloinnin
ehkäisemiseksi, jotta oikeudenmukainen poliisitoiminta ja
suojelu voidaan varmistaa, 3) rasismin ehkäisemistä ja
torjuntaa
koskevien
jäsenvaltioiden
kansallisten
toimintasuunnitelmien toteuttamisen vahvistaminen, 4)
verkossa esiintyvän vihapuheen torjuminen, 5) EU:n
henkilöstön monimuotoisuuden lisääminen ja mahdollisen
syrjinnän ehkäiseminen työhönotossa, 6) kumppanuuden
vahvistaminen kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa

Kysymys 3
Mikä on EU:n tunnuslause, joka ilmentää eri kulttuurien, perinteiden ja kielten
myönteistä
vaikutusta
ja
heijastaa
EU:n
rasismintorjunnan
toimintasuunnitelman ajatuksia?



”Moninaisuudessaan yhtenäinen”

22
23.9.2020

Uuden muuttoliike- ja
turvapaikkasopimuksen esittely
Kysymys 1
Kuinka monta ihmistä muutti EU:hun vuonna 2020?
A. 3,1 miljoonaa
B. 1,92 miljoonaa
C. 530 000

Kysymys 2
Kuinka monesta maasta turvapaikanhakijoita tuli EU:hun vuonna 2021?
A. Noin 140 maasta
B. Noin 80 maasta
C. Noin 60 maasta

Kysymys 3
Missä kolmessa EU-maassa ensi kertaa turvapaikkaa hakevien määrä henkeä
kohti oli vuonna 2021 suurin?
A. Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa
B. Kyproksessa, Itävallassa ja Sloveniassa
C. Puolassa, Unkarissa ja Tšekissä

23
24.9.2020

Digitaalisen rahoituksen paketin
hyväksyminen
Kysymys 1
Yksi EU:n suurimmista tavoitteista on digitaalinen siirtymä, jolla Euroopasta
tehdään maailmanlaajuinen digitaalinen toimija. Tätä varten on laadittu
digitaalisen rahoituksen strategia. Mainitse yksi osa-alue, jota EU pyrkii
parantamaan tällä strategialla.


Mahdollisia vastauksia: 1) rajatylittävät rahoituspalvelut,
kuluttajille tarkoitetut rahoitustuotteet, 2) datavetoinen
innovointi, 3) tiedonhallinta, esim. tietosuoja ja valvonta, 4)
pk-yritysten rahoitus, 5) rahoituspalvelujen tarjoajien välinen
kilpailu

Kysymys 2
Mitä kryptovarat ovat?


Kryptovarat ovat arvon tai oikeuden digitaalisia ilmentymiä,
joita
voidaan
siirtää
ja
tallentaa
sähköisesti
lohkoketjuteknologiaa käyttäen. Niitä voidaan käyttää
digitaalisten
kolikoiden
tai
rahakkeiden
muodossa
rahoituspalvelujen saamiseksi tai maksuvälineenä.

Kysymys 3
Komissio on osana digitaalisen rahoituksen pakettia ehdottanut digitaalista
häiriönsietokykyä koskevaa säädöstä (DORA). Mitä DORAlla tavoitellaan?
A. Tavoitteena on edistää vastuullista innovointia ja kilpailua
rahoituspalvelujen tarjoajien välillä.
B. Tavoitteena on, että kuluttajien olisi helpompi maksaa kaupoissa ja
suorittaa maksuja verkkokaupoissa turvallisesti ja vaivattomasti.
C. Tavoitteena
on
varmistaa,
että
kaikilla
rahoitusjärjestelmässä mukana olevilla on käytössä
tarvittavat suojatoimet kyberhyökkäysten ja muiden riskien
lieventämiseksi.

24
06.10.2020

Länsi-Balkanin talous- ja
investointisuunnitelman
hyväksyminen
Kysymys 1
Kuinka paljon rahaa Länsi-Balkanin investointisuunnitelmalla odotetaan
saatavan liikkeelle?
A. Enintään 29 miljardia euroa
B. Enintään 16 miljardia euroa
C. Enintään 13 miljardia euroa

Kysymys 2
Mainitse yksi osa-alue, jolla hankkeita
investointisuunnitelman ansiosta?


rahoitetaan

Länsi-Balkanin

Mahdollisia vastauksia: 1) kestävä liikenne, 2) puhdas energia,
3) ympäristö ja ilmasto, 4) digitalisaatio, 5) yksityissektori, 6)
inhimillinen pääoma

Kysymys 3
EU on tukenut uudistusten toteuttamista Länsi-Balkanilla taloudellisin ja
teknisin keinoin. Minkä niminen on yksi keskeisistä ohjelmista, joiden kautta
EU tällä hetkellä antaa apua?
A. Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA)
B. Liittymistä valmisteleva tuki maaseudun kehittämiseen (IPARD)
C. Yhteisön jälleenrakennus-, kehitys- ja vakautusapu (CARDS)

25
7.10.2020

Kymmenvuotissuunnitelman
hyväksyminen EU:n romanien
tukemiseksi
Kysymys 1
Kuinka paljon EU:ssa on romaneja?
A. Noin 3,5 miljoonaa
B. Noin 8 miljoonaa
C. Noin 6 miljoonaa

Kysymys 2
Kuinka moni romani on kokenut syrjintää viiden viime vuoden aikana?
A. 31 %
B. 41 %
C. 51 %

Kysymys 3
Kymmenvuotissuunnitelmassa EU:n romanien tukemiseksi on seitsemän
keskeistä toiminta-alaa. Mainitse niistä yksi.


Ne ovat tasa-arvo, osallisuus, osallistuminen, koulutus,
työllisyys, terveys ja asuminen.

26
14.10.2020

Uuden kemikaalistrategian
hyväksyminen
Kysymys 1
Kemikaalit ovat olennainen osa jokapäiväistä elämäämme, mutta jotkin
kemikaalit voivat vahingoittaa vakavasti terveyttämme tai ympäristöämme.
Tämän vuoksi Euroopan komissio on laatinut uuden kemikaalistrategian.
Joistakin kemikaaliryhmistä on annettu omaa lainsäädäntöä. Mainitse niistä
yksi.


Mahdollisia vastauksia: 1) biosidit, 2) torjunta-aineet, 3)
lääkkeet, 4) kosmetiikka, 5) hormonaaliset haitta-aineet jne.

Kysymys 2
Mitkä ovat kemikaalistrategian tavoitteet?


Mahdollisia vastauksia: 1) ihmisten terveyden ja ympäristön
suojelu, 2) luoda turvallisia ja kestäviä kemikaaleja, 3) luoda
myrkytön ympäristö

Kysymys 3
Mainitse esimerkki päivittäisessä käytössä olevasta tuotteesta, jossa on
kemikaaleja?


Mahdollisia vastauksia: 1) lelut ja muut lapsille tarkoitetut
tuotteet, 2) elintarvikkeet, 3) kosmetiikka, 4) huonekalut, 5)
tekstiilit

27
27.10.2020

Huhtikussa käynnistetyn SUREvälineen ensimmäisten maksuerien
suorittaminen
Kysymys 1
Mikä SURE-väline on?
A. Työttömyyttä, elpymistä ja taloutta koskeva strategia
B. Eurooppalainen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien
lieventämisen tilapäinen tukiväline
C. Rekisteröityä työllisyyttä koskeva unionin järjestelmä

Kysymys 2
Mikä kriisi johti SURE-välineen käyttöönottoon? Mitkä ovat tärkeimmät osaalueet, joihin tällä välineellä pyritään vaikuttamaan?
1. Koronaviruspandemia
2. Työpaikkojen suojelu, ihmisten pitäminen töissä, työajan
lyhentämisjärjestelyjen kustannusten kattaminen

Kysymys 3
Mitkä kolme maata olivat ensimmäiset SURE-rahoituserän saajat?
A. Espanja, Italia ja Puola
B. Ranska, Portugali ja Slovenia
C. Kreikka, Slovakia ja Saksa

28
11.11.2020

Uuden kuluttaja-asioiden
toimintaohjelman käynnistäminen
Kysymys 1
Millä tavoin uusi kuluttaja-asioiden toimintaohjelma antaa kuluttajille
mahdollisuuden osallistua aktiivisesti vihreään siirtymään? Mainitse yksi tapa.


Mahdollisia vastauksia: 1) varmistamalla, että EU:n markkinoilla
on kuluttajien saatavilla kestäviä tuotteita ja että kuluttajilla on
paremmat tiedot, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia
valintoja, 2) antamalla kuluttajille parempaa tietoa tuotteiden
kestävyydestä,
3)
kuluttajien
suojeleminen
tietyiltä
käytännöiltä, kuten viherpesulta tai tuotteiden suunnitellulta
vanhenemiselta, 4) edistämällä korjaamista ja kannustamalla
kestävämpien ja kierrätettävien tuotteiden käyttöön, 5)
kannustamalla yrityksiä kestävän kulutuksen tukemisessa

Kysymys 2
Kulutusmenot kertovat, kuinka paljon rahaa yksityishenkilöt käyttävät
lopputuotteisiin ja palveluihin. Kuinka suuri osuus EU:n BKT:stä on kulutusmenoja?
A. 45 %
B. 33 %
C. 54 %

Kysymys 3
EU antaa kuluttajille mahdollisuuden toimia aktiivisesti vihreässä siirtymässä
esimerkiksi valitsemalla kestävämpiä tuotteita. Yksi EU:n toimista on kuluttajien
suojelu viherpesulta. Mitä viherpesu tarkoittaa?
A. Kemikaaleja, joita yritykset käyttävät tekstiilien valmistuksessa
B. Käytäntöä, jossa yritykset antavat väärän kuvan tuotteidensa
ympäristövaikutuksista tai -hyödyistä
C. Yritysten käytäntö antaa muovipohjaisia tuotteita ilmaiseksi

29
11.11.2020

Ensimmäiset toimet Euroopan
terveysunionin rakentamiseksi
Kysymys 1
Osana Euroopan terveysunionin rakentamista EU aikoo vahvistaa kahden
keskeisen tämän alan EU-viraston kriisivalmiutta ja -toimia. Mitkä nämä
virastot ovat?
A. Euroopan puolustusvirasto ja Euroopan kemikaalivirasto
B. Euroopan lääkevirasto sekä tautien ehkäisyn ja valvonnan
eurooppalainen keskus
C. Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomainen
ja
EU:n
kyberturvallisuusvirasto

Kysymys 2
Euroopan
terveysunioniin
kuuluu
keskeisenä
syöväntorjuntasuunnitelma. Mistä siinä on kyse?


osana

EU:n

EU:n syöväntorjuntasuunnitelman tavoitteena on ehkäistä
syöpiä ja varmistaa, että syöpäpotilaiden, syövästä
selvinneiden, heidän perheidensä ja hoitajiensa elämänlaatu
on korkea.

Kysymys 3
Missä maassa Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) sijaitsee?
A. Belgiassa
B. Ruotsissa
C. Puolassa

30
12.11.2020

Kaikkien aikojen ensimmäisen hlbtiqhenkilöiden tasa-arvoa koskevan
EU:n strategian esittely
Kysymys 1
Euroopan komissio on nostanut tasa-arvon unionia edistävät toimet uudelle
tasolle hyväksymällä kaikkien aikojen ensimmäisen hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa
koskevan EU-strategian. Siinä vahvistetaan seuraavien neljän pilarin pohjalta
keskeiset tavoitteet, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2025 mennessä. Mitä
näihin pilareihin kuuluu? Millä osa-alueilla tarvitaan lisätoimia?
 Mahdollisia vastauksia: 1) hlbtiq-henkilöihin kohdistuvan
syrjinnän torjuminen, 2) heidän turvallisuutensa varmistaminen,
3) osallisuutta edistävien yhteiskuntien rakentaminen, 4) hlbtiqhenkilöiden
yhdenvertaisuuden
edistäminen
kaikkialla
maailmassa

Kysymys 2
Miten kuvaat ”sateenkaariperhettä”?
 Sateenkaariperhe on perhe, jossa on yksi tai useampi hlbtiqhenkilö, tai jossa yksi vanhemmista on hlbtiq-henkilö.
Jäsenmaiden välisten lainsäädännön erojen vuoksi perhesiteitä
ei aina tunnusteta, kun sateenkaariperhe ylittää EU:n sisärajan.
Komissio
aikoo
tehdä
vanhemmuuden
vastavuoroista
tunnustamista
koskevan
säädösaloitteen
ja
harkitsee
mahdollisia toimenpiteitä, joilla tuetaan samaa sukupuolta
olevien henkilöiden parisuhteen vastavuoroista tunnistamista
jäsenmaiden välillä.

Kysymys 3
Kuinka suuri osuus hlbtiq-henkilöistä koki vuonna 2019 tulleensa syrjityksi?
A. 37 %
B. 43 %
C. 52 %

31
25.11.2020

Sukupuolten tasa-arvon edistämistä
koskevan toimintasuunnitelman
esittely
Kysymys 1
EU on esittänyt kunnianhimoisia suunnitelmia sukupuolten tasa-arvon ja
naisten voimaannuttamisen edistämiseksi ulkoisten toimiensa avulla. Naiset
ja tytöt ovat avainasemassa viemässä kehitystä ja muutosta eteenpäin.
Samaan aikaan monet tämän päivän haasteet vaikuttavat heihin
suhteettomasti. Kuinka suuri osuus ilmastonmuutoksen vuoksi siirtymään
joutuneesta väestöstä on naisia?
A. 60 %
B. 70 %
C. 80 %

Kysymys 2
Mistä Pekingin julistuksessa on kyse?


Pekingin julistusta ja toimintaohjelmaa, jotka 189 maata
hyväksyi yksimielisesti vuonna 1995, pidetään kattavimpana
naisten
oikeuksia
koskevana
maailmanlaajuisena
toimintakehyksenä.

Kysymys 3
Kuinka suuri prosenttiosuus kaikista uusista ulkoisista toimista edistää
sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista vuonna 2025 osana
sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa
2021–2025?
A. 62 %
B. 76 %
C. 85 %

32
2.12.2020

Ehdotus uudeksi transatlanttiseksi
toimintasuunnitelmaksi
kansainvälistä yhteistyötä varten
Kysymys 1
Maailmanlaajuisen
yhteistyön
uudessa
transatlanttisessa
toimintasuunnitelmassa on neljä painopistealuetta. Mainitse niistä yksi.


Mahdollisia vastauksia: 1) terveydenhuollon toimet, 2) vihreä
johtajuus, 3) kauppa ja teknologia, 4) maailmanlaajuiset
toimet ja turvallisuus

Kysymys 2
Minkä yhteistyöneuvoston EU ja Yhdysvallat
toimintasuunnitelman pohjalta vuonna 2021?

perustivat

tämän

A. Puolustus- ja turvallisuusneuvoston
B. Kauppa- ja teknologianeuvoston
C. Kriisivalmiusneuvoston

Kysymys 3
Yhdysvaltojen kokonaisinvestoinnit EU:hun ovat suuremmat kuin koko
Aasiaan. Kuinka monta kertaa suuremmat?
A. Kaksi kertaa
B. Kolme kertaa
C. Neljä kertaa
*Yhdysvaltojen kokonaisinvestoinnit EU:hun ovat suuremmat kuin koko
Aasiaan. EU:n investoinnit Yhdysvaltoihin ovat noin kahdeksan kertaa
suuremmat kuin EU:n investoinnit Intiaan ja Kiinaan yhteensä.

33
3.12.2020

Euroopan
demokratiatoimintasuunnitelman
esittely
Kysymys 1
Mitkä ovat Euroopan demokratiatoimintasuunnitelman tärkeimmät
toimenpiteet?
A. Rehelliset vaalit, vapaat tiedotusvälineet ja disinformaation
torjunta
B. Ihmisten kannustaminen osallistumaan päätöksentekoon ja
äänestämään vaaleissa
C. Demokratian vahvistaminen paikallistasolla

Kysymys 2
Mitä vapaiden ja rehellisten vaalien takaamista koskevia ehdotuksia sisältyy
Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmaan? Mainitse yksi.
 Mahdollisia vastauksia: 1) uudet poliittisen mainonnan
läpinäkyvyyttä koskevat säännöt, 2) Euroopan tason
poliittisten puolueiden rahoitusta koskevien sääntöjen
tarkistaminen, 3) uuden EU:n mekanismin perustaminen
vaalien häiriönsietokykyä varten vaaliprosessiin kohdistuvien
uhkien torjumiseksi, 4) toisten kunnioittamisen edistäminen
julkisessa keskustelussa ja vihapuheen torjuminen verkossa

Kysymys 3
Toimittajien ja ihmisoikeuksien puolustajien suojelun parantaminen on osa
Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmaa. Kuinka monta ilmoitusta Media
Freedom Rapid Response -foorumilla tehtiin 24 jäsenvaltiossa vuonna 2021
toimittajiin ja media-alan työntekijöihin kohdistuvasta fyysisestä ja
oikeudellisesta hyökkäyksestä?
A. 147
B. 439
C. 651

34
15.12.2020

Digipalvelusäädöksen ja
digimarkkinasäädöksen esittely
Kysymys 1
Mainitse joitakin digipalvelusäädöksellä käyttöön otettuja uusia sääntöjä.










Mahdollisia vastauksia:
Toimenpiteet laittoman verkkosisällön, myös laittomien tavaroiden ja
palvelujen, torjumiseksi.
Uudet säännöt, jotka koskevat myyjien jäljitettävyyttä verkossa
sijaitsevilla markkinapaikoilla, jotta voidaan lisätä luottamusta ja
saada huijarit helpommin kiinni.
Alustojen sääntöjen ja ehtojen on oltava kaikille selkeitä,
ymmärrettäviä ja läpinäkyviä ja niiden soveltaminen ei saa olla
mielivaltaista.
Käyttäjillä on oikeus valittaa ja hakea muutosta sisällön moderointia
koskeviin päätöksiin.
Perusoikeuksilla, myös sananvapaudella, on verkossa täysi suoja.
Alustojen on toteutettava toimenpiteitä hallitakseen riskejä, kuten
disinformaatiota tai vaalien manipulointia, naisiin kohdistuvaa
verkkoväkivaltaa tai alaikäisille verkossa aiheutuvia haittoja.
Sellaisen kohdennetun mainonnan kielto, joka perustuu lasten
profilointiin tai profilointiin tiettyjen henkilötietojen, kuten etnisen
alkuperän, poliittisten näkemysten tai seksuaalisen suuntautumisen
perusteella – ja kielto käyttää ns. pimeitä kaavoja.
Uudet säännökset, joiden nojalla tutkijoille annetaan pääsy keskeisten
alustojen dataan, jotta voidaan tarkastella miten alustat toimivat ja
miten verkkoympäristön riskit kehittyvät
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Kysymys 2
Suojataanko EU:n perusoikeuskirjalla verkon käyttäjien henkilötietoja?
A. Kyllä, mutta sitä ei sellaisenaan mainita.
B. Kyllä, perusoikeuskirjan 8 artiklan mukaan jokaisella on
oikeus henkilötietojensa suojaan.
C. Ei, perusoikeuskirjaa on päivitettävä niin, että henkilötiedot suojataan
kaikilta osin.

Kysymys 3
Mitä tarkoitetaan portinvartijoilla?
A. Alustoja, joilla on merkittävä vaikutus sisämarkkinoihin ja
jotka
toimivat
yrityskäyttäjille
tärkeänä
väylänä
loppukäyttäjien tavoittamiseksi
B. Alustoja, jotka tarkistavat, että muut verkossa toimivat yritykset
noudattavat yleistä tietosuoja-asetusta
C. Yrityksiä, joilla on alan erityisasiantuntemusta

35
21.12.2020

Komissio hyväksyy ensimmäisen
turvallisen ja tehoavan covid-19rokotteen

Kysymys 1
Minkä yhtiön covid-19-rokote oli ensimmäinen, jonka komissio hyväksyi
käyttöön EU:ssa?
A. BioNTech-Pfizerin
B. Modernan
C. AstraZenecan

Kysymys 2
Rokottamalla parannetaan ihmisen vastustuskykyä monia yleisiä tauteja
vastaan. Mainitse jokin tauti, jolta rokotteet suojaavat?


Mahdollisia vastauksia: 1) hepatiitti B, 2) ihmisen
papilloomavirus (HPV), 3) influenssa, 4) tuhkarokko, sikotauti
ja vihurirokko, 5) polio, 6) jäykkäkouristus, 7) tuberkuloosi

Kysymys 3
Kuinka suuri osuus aikuisista EU:n kansalaisista sai rokotteen vuoden kuluessa
rokotusten aloittamisesta?
A. 65 %
B. 78 %
C. 89 %

36
27.12.2020

Ensimmäiset eurooppalaiset
rokotetaan covid-19-tautia vastaan

Sait rokotuksen. Heitä noppaa uudelleen.

37
1.1.2021

2021 Euroopan rautateiden
teemavuosi
Kysymys 1
Euroopan rautateiden teemavuonna korostettiin rautateiden etuja kestävänä,
älykkäänä ja turvallisena liikennemuotona. Rautatieliikenne on yksi
kestävimmistä matkustaja- ja tavaraliikenteen muodoista. Kuinka suuri osuus
liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä EU:ssa syntyy rautateillä?
A. 10 %
B. 5 %
C. Alle 0,5 %

Kysymys 2
Euroopan rautateiden teemavuoteen liittyen Connecting Europe Express -juna
kulki ympäri Eurooppaa 2.9.–7.10.2021. Kuinka monessa maassa juna
pysähtyi?
A. 20 maassa
B. 26 maassa
C. 27 maassa

Kysymys 3
Kuinka monesta junasta Connect Europe Express muodostui erilaisten
raideleveyksien vuoksi?
A. Kolmesta
junasta,
joita
EU:n
eri
jäsenvaltioiden
rautatieyritykset liikennöivät
B. Neljästä junasta, joita EU:n eri jäsenvaltioiden ja Sveitsin
rautatieyritykset liikennöivät
C. Yhdestä junasta kustakin jäsenvaltiosta

38
18.1.2021

Komissio käynnistää uuden
eurooppalaisen Bauhausin
suunnitteluvaiheen
Kysymys 1
Mikä Bauhaus on?
A. Japanilainen sana, joka tarkoittaa ”kestävää”
B. Kreikkalainen kestävää talous- ja yhteiskuntamuotoa kuvaava
aatesuunta
C. Saksalainen taidekoulu, joka toimi vuosina 1919–1933
*Uusi eurooppalainen Bauhaus on saanut innoituksensa Walter Gropiuksen
vuonna 1919 Saksassa perustamasta samannimisestä taidekoulusta, jossa
noudatettiin kokeellisia funktionismin ja materiaaliuskollisuuden periaatteita.
Natsien suljettua koulun vuonna 1933 opiskelijat ja henkilöstö, esim.
Kandinsky, Klee, Feininger, Moholy Nagy ja Mies van der Rohe, levittivät sen
aatteita laajalle.

Kysymys 2
Mitkä ovat uuden eurooppalaisen Bauhausin kolme tärkeintä arvoa?
A. Kestävyys, esteettisyys ja osallistavuus
B. Kestävyys, yhdentyminen ja monimuotoisuus
C. Kunnioitus, edistys ja osallistavuus

Kysymys 3
Mihin Euroopan komission painopistealueeseen uusi eurooppalainen Bauhaus
lähinnä kytkeytyy?
A. Euroopan digitaaliseen valmiuteen
B. Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan
C. Eurooppalaisen elämäntavan edistämiseen

39
9.2.2021

Ehdotus uudeksi Välimeren alueen
toimintaohjelmaksi

Kysymys 1
Uudella Välimeren alueen toimintaohjelmalla pyritään elvyttämään ja
vahvistamaan EU:n ja sen eteläisen naapuruston strategista kumppanuutta.
Mainitse ainakin yksi EU:n eteläinen naapurimaa?


Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Libya, Marokko,
Palestiina*, Syyria ja Tunisia.
Tätä nimitystä ei pidä tulkita Palestiinan valtion tunnustamiseksi, eikä se
rajoita jäsenvaltioiden kantoja tässä asiassa.

Kysymys 2
Kuinka paljon rahaa uuteen Välimeren alueen toimintaohjelmaan on osoitettu
vuosiksi 2021–2027?
A. Enintään 806,9 miljardia euroa
B. Enintään 26 miljardia euroa
C. Enintään 30 miljardia euroa

Kysymys 3
Minkä niminen on vuonna 1995 allekirjoitettu julistus, jolla luotiin
kumppanuus julistuksen allekirjoittaneiden EU:n ja eteläisen Välimeren
maiden välille?
A. Barcelonan julistus
B. Kairon julistus
C. Beirutin julistus

40
17.2.2021

Komissio ehdottaa HERA Incubator suunnitelmaa
Kysymys 1
Mistä sanoista englanninkielinen lyhenne HERA tulee?
A. Euroopan terveystieto- ja tutkimusviranomaista (European Health
Evidence and Research Authority)
B. Euroopan terveysmenoista ja -sääntelystä vastaavaa viranomaista
(European Health Expenditure and Regulation Authority)
C. Euroopan
terveyshätätilanteiden
valmiusviranomainen
(European Health Emergency Preparedness and Response
Authority)

Kysymys 2
HERAn toiminnassa on kaksi vaihetta. Mitkä nämä ovat?
A. Varautumis- ja kriisivaihe
B. Analysointi- ja toimintavaihe
C. Ennakointivaihe ja operatiivinen vaihe

Kysymys 3
Kuinka suuret ovat HERA Incubatorille alun perin osoitetut määrärahat?
A. Vuosiksi
2022–2027
nykyisestä
monivuotisesta
rahoituskehyksestä 6 miljardia euroa, joista osa saadaan
NextGenerationEU-välineestä
B. Vuosiksi 2022–2027 nykyisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä 9
miljardia euroa, joista osa saadaan NextGenerationEU-välineestä
C. Vuosiksi 2022–2027 nykyisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä
3,5 miljardia euroa, joista osa saadaan NextGenerationEU-välineestä

41
3.3.2021

Vammaisten henkilöiden oikeuksia
koskevan strategian 2021–2030
esittely
Kysymys 1
Mikä on ensimmäinen ihmisoikeussopimus, johon EU liittyi?
A. Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimus
B. Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus vammaisten
henkilöiden oikeuksista
C. Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus lapsen oikeuksista

Kysymys 2
Kuinka suurella osalla vammaisista on EU:ssa työpaikka?
A. 60,1 %:lla
B. 55 %:lla
C. 50,8 %

Kysymys 3
Onko olemassa
vammaisaseman
jäsenvaltioissa?

eurooppalainen vammaiskortti, joka mahdollistaa
vastavuoroisen
tunnustamisen
kaikissa
EU:n

A. Kyllä.
B. Ei.
C. Ei vielä. Komissio tekee asiasta ehdotuksen vuoden 2023
lopussa kahdeksassa jäsenvaltiossa tehdyn pilottiselvityksen
pohjalta.

42
4.3.2021

Euroopan sosiaalisten oikeuksien
pilaria koskevan
toimintasuunnitelman esittely
Kysymys 1
Kuinka monta keskeistä periaatetta ja oikeutta Euroopan sosiaalisten
oikeuksien pilariin kuuluu?
A. 18
B. 20
C. 25

Kysymys 2
Mitä seuraavista kolmesta EU:n kunnianhimoisesta tavoitteesta ei ole
asetettu Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevassa komission
toimintasuunnitelmassa?
A. Vähintään 78 % 20–64-vuotiaista työelämässä vuoteen 2030
mennessä
B. Vähintään 60 % aikuisista on vastuullisissa tehtävissä
vuoteen 2030 mennessä
C. Vuosittain vähintään 60 % aikuisista osallistuu koulutukseen vuoteen
2030 mennessä

Kysymys 3
Kuinka monta jäsenvaltiota on esittänyt kansalliset tavoitteensa EU:n
sosiaalisten yleistavoitteiden edistämiseksi?
A. 18
B. 23
C. 27

43
9.3.2021

Vuoden 2007 alustavan
talousarvioesityksen esittely
Kysymys 1
Kuinka suuri prosenttiosuus elpymis- ja palautumistukivälineestä olisi
kussakin EU-maassa osoitettava digitaaliseen siirtymään?
A. 20 %
B. 22 %
C. 25 %

Kysymys 2
Mikä seuraavista on ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -suunnitelmaan
sisältyvä vuoteen 2030 mennessä saavutettava tavoite?
A. 90 prosentilla kansalaisista on kotonaan oma tietokone.
B. Kolme neljäsosaa väestöstä käyttää internetiä vähintään kerran
viikossa.
C. Ainakin 80 prosentilla kansalaisista on vähintään digitaaliset
perustaidot.

Kysymys 3
Millä lempinimellä kutsutaan startup-yrityksiä, joiden arvo on yli miljardi
Yhdysvaltain dollaria?
A. Yksisarviset
B. Rakettiyritykset
C. Cheetah-yritykset

44
24.3.2021

Eurooppalaisen lapsitakuun
esittäminen
Kysymys 1
Mihin Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteeseen eurooppalainen
lapsitakuu liittyy?
A. Periaate 16: Terveydenhuolto
B. Periaate 11: Lastenhoito ja lapsille annettava tuki
C. Periaate 20: Peruspalvelujen saatavuus

Kysymys 2
Kauanko jäsenvaltioilla kesti hyväksyä eurooppalainen lapsitakuu?
A. Kokonainen vuosi
B. Puoli vuotta
C. Alle kolme kuukautta

Kysymys 3
Eurooppalaisen lapsitakuun puitteissa jäsenvaltioille suositellaan, että ne
tarjoavat avun tarpeessa oleville lapsille maksutta ja tosiasiallisesti ...
(mainitse yksi asia)
A.
B.
C.
D.

varhaiskasvatusta ja päivähoitoa
opetusta ja koulussa tapahtuvaa toimintaa
vähintään yhden terveellisen aterian jokaisena koulupäivänä
terveydenhuoltoa

45
25.3.2021

Luonnonmukaisen tuotannon
kehittämistä koskevan
toimintasuunnitelman esittely
Kysymys 1
Mistä sanoista lyhenne YMP tulee?
A. Yleiseurooppalainen metsäpolitiikka
B. Yhteinen maatalouspolitiikka
C. Yhtenäinen muovipullojen palautus

Kysymys 2
Mitä luonnonmukainen maatalous tarkoittaa?


Luonnonmukaisessa maataloudessa tarkoituksena on tuottaa
ravintoa käyttämällä luonnonmukaisia aineita ja menetelmiä.

Kysymys 3
Mikä on EU:n luonnonmukaisen tuotannon tunnus?
A. Vaaleanpunainen omena
B. Keltainen kukka
C. Vihreä lehti

46
14.4.2021

Järjestäytyneen rikollisuuden
torjuntaa koskevan EU:n strategian
ja ihmiskaupan torjuntaa koskevan
strategian esittely
Kysymys 1
Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevassa EU:n strategiassa on esitetty
välineet ja toimenpiteet, joilla pyritään hajottamaan rikollisjärjestöjen maasta
toiseen ulottuvat liiketoimintamallit ja rakenteet sekä verkossa että sen
ulkopuolella. Mainitse konkreettinen osa-alue, jolla tätä toteutetaan?


Mahdollisia vastauksia: 1) lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten
yhteistyön
lisääminen,
2)
tutkinnan
tehostaminen
järjestäytyneen rikollisuuden rakenteiden hajottamiseksi, 3) sen
varmistaminen, että rikos ei kannata, 4) lainvalvonta- ja
oikeusviranomaisten digitaalisten valmiuksien parantaminen

Kysymys 2
Viime vuosina saavutetusta edistyksestä huolimatta ihmiskauppa on edelleen
vakava uhka EU:ssa. Uhrit ovat pääasiassa naisia ja tyttöjä, jotka myydään
seksuaalista hyväksikäyttöä varten. Kuinka suuri osuus uhreista on naisia ja
tyttöjä?
A. 72 %
B. 65 %
C. 51 %

Kysymys 3
Mainitse jokin Euroopassa merkittävä rikollisen toiminnan osa-alue.



Mahdollisia vastauksia: 1) laittomat huumausaineet, 2)
ihmiskauppa, 3) maahanmuuttajien salakuljetus, 4) petokset,
ympäristörikollisuus, 5) laittomat aseet, 6) laiton tupakka, 7)
kyberrikollisuus, 8) järjestäytynyt omaisuusrikollisuus

47
15.4.2021

EU:n ja AKT-valtioiden välistä uutta
sopimusta koskevien neuvottelujen
päättäminen
Kysymys 1
Millä muulla nimellä EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKTmaat) välillä neuvoteltu kumppanuussopimus tunnetaan?
A. Cotonoun jälkeinen sopimus
B. AKT:n strateginen kumppanuussopimus
C. Lomén sopimus

Kysymys 2
Kuinka monta maata Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden järjestöön
kuuluu?
A. 69 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maata
B. 79 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maata
C. 89 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maata

Kysymys 3
Mainitse yksi kuudesta keskeisestä painopistealasta, joihin EU:n ja AKTvaltioiden kumppanuussopimus perustuu.







Mahdollisia vastauksia:
Ihmisoikeudet, demokratia ja hallinto ihmiskeskeisissä ja oikeuksiin
perustuvissa yhteiskunnissa,
Rauha ja turvallisuus,
Inhimillinen ja sosiaalinen kehitys,
Ympäristön kestävyys ja ilmastonmuutos,
Osallistava ja kestävä talouskasvu ja kehitys,
Muuttoliike ja liikkuvuus

48
21.4.2021

Ehdotus uusiksi säännöiksi ja
toimiksi huippuosaamisen ja
luottamuksen lisäämiseksi
tekoälyalalla
Kysymys 1
Mitä näistä kolmesta tekoälyhankkeesta EU ei ole rahoittanut?
A. Neurologinen kuntoutus, joka edistää tehohoitoa saaneiden covid-19potilaiden toipumista
B. Asuntojen hintojen ennakointi
C. Verkkovälineet faktantarkistusta ja väärien tietojen poistamista
varten

Kysymys 2
Kuinka paljon rahaa Euroopan komissio aikoo käyttää vuosittain tekoälyyn
Digitaalinen Eurooppa -ohjelmansa ja Horisontti Eurooppa -ohjelmansa
kautta?
A. 0,5 miljardia euroa
B. 800 miljoonaa euroa
C. Miljardi euroa

Kysymys 3
Kuinka suuri osuus kaikista teollisuusroboteista ja henkilökohtaisista
palveluroboteista valmistetaan Euroopassa?
A. Vähintään 50 %
B. Vähintään 25 %
C. Vähintään 15 %

49
5.5.2021

EU:n päivitetyn teollisuusstrategian
esittely
Kysymys 1
Mitkä kaksi siirtymää ovat EU:n teollisuusstrategian taustalla?
A. Sosiaalinen ja poliittinen siirtymä
B. Vihreä ja digitaalinen siirtymä
C. Digitaalinen ja taloudellinen siirtymä

Kysymys 2
Mainitse yksi osa-alue, jolla EU:lla on strategisia riippuvuussuhteita?


Mahdollisia vastauksia: 1) harvinaiset maametallit ja
magnesium,
2)
kemikaalit,
3)
aurinkopaneelit,
4)
pilvipalvelujen ja reunalaskennan tietotekniset ohjelmistot, 5)
kyberturvallisuus

Kysymys 3
EU on erittäin riippuvainen ulkomaisista toimittajista ainakin 137 tuotteen
osalta. Yli puolet näistä tuotteista on peräisin kolmesta maasta. Mainitse
näistä yksi.


Kiina, Vietnam ja Brasilia

50
9.5.2021

Euroopan tulevaisuuskonferenssin
peruskirja
Kysymys 1
Onko Euroopan tulevaisuuskonferenssi saanut työnsä päätökseen?
A. Kyllä. Konferenssin lopullisia tuloksia koskeva raportti, johon
sisältyy 49 ehdotusta, esitettiin 9. toukokuuta 2022.
B. Ei. Konferenssin lopullisia tuloksia koskeva raportti, joka sisältää 50
ehdotusta, esitetään 9. toukokuuta 2023.
C. Konferenssin lopullisia tuloksia koskevan raportin esittämiselle ei ole
vielä asetettu määräaikaa.

Kysymys 2
Mitkä EU:n toimielimet toteuttavat jatkotoimia niiden ehdotusten pohjalta,
joita kansalaiset ovat tehneet Euroopan tulevaisuudesta?


Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio

Kysymys 3
Mikä on Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin tuloksia koskevan
raportin motto?
A. ”Eurooppa, jota me kaikki haluamme”
B. ”Tulevaisuus on sinun käsissäsi”
C. ”Kauan eläköön Eurooppa!”

51
12.5.2021

Ilman, veden ja maaperän
saasteettomuuteen tähtäävän
toimintasuunnitelman hyväksyminen
Kysymys 1
Mitä ’saasteettomuudella’ tarkoitetaan?
 Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa asetetaan
myrkyttömään ympäristöön tähtäävä saasteettomuustavoite,
joka on määrä saavuttaa vuoteen 2050 mennessä. Tähän
päämäärään
pääseminen
edellyttää
saastumisen
vähentämistä tasolle, jonka ei enää odoteta olevan
haitallinen terveydelle ja luonnon ekosysteemeille ja joka ei
ylitä maapallon resurssien rajoja. Saasteettomuudella
tarkoitetaan tätä.

Kysymys 2
Kuinka paljon merellä on vähennettävä jätettä veden laadun parantamiseksi
vuoteen 2030 mennessä?
A. 20 %
B. 50 %
C. 80 %

Kysymys 3
Miten tuotannon ja kulutuksen aiheuttamaa saastumista voidaan vähentää?
Mainitse yksi keino.
 Mahdollisia vastauksia: 1) vähennetään teollisuuslaitosten
aiheuttamaa saastumista, 2) vähennetään maatalouden
aiheuttamaa
saastumista,
3)
edistetään
vähiten
saastuttavien vaihtoehtojen käyttöä kuluttajien keskuudessa,
4) suunnitellaan kemikaalit, materiaalit ja tuotteet niin, että
ne ovat mahdollisimman turvallisia ja kestäviä koko
elinkaarensa ajan, 5) määritetään saastuttamiselle oikea
hinta ja luodaan kannustimia vaihtoehdoille

52
17.5.2021

Kestävää sinistä taloutta koskevan
uuden lähestymistavan esittely

Kysymys 1
Kuinka paljon Euroopan sinisessä taloudessa (kaikki valtameriin, meriin ja
rannikoihin liittyvät elinkeinot ja alat) on työpaikkoja?
A. 4,5 miljoonaa
B. 6,5 miljoonaa
C. 8 miljoonaa

Kysymys 2
Kuinka suuri osa vedestämme on valtamerissä?
A. 85 %
B. 93 %
C. 97 %

Kysymys 3
Montako tonnia muovia päätyy Euroopan meriin vuosittain?
A. Noin 27 000 tonnia
B. Noin 15 000 tonnia
C. Noin 7 000 tonnia

53
18.5.2021

2000-luvun yritysverotusta koskevan
tiedonannon hyväksyminen
Kysymys 1
Kuinka suuri osuus EU:n 27 jäsenvaltion kokonaisverotuloista saadaan työn
verotuksesta?
A. Yli 25 %
B. Yli 50 %
C. Yli 65 %
*Jäsenvaltioiden talousarviot perustuvat voimakkaasti työn verotukseen,
sosiaaliturvamaksut mukaan luettuina. Työn verotuksen osuus kaikista
verotuloista on EU:n 27:ssä jäsenvaltiossa yli 50 %.

Kysymys 2
OECD johtaa kansainvälistä verouudistusta. Mistä sanoista englanninkielinen
lyhenne OECD tulee?
A. Organisation for the European Coordination of the Deficit (Euroopan
alijäämän koordinointijärjestö)
B. Organization for European Credits and Debts (Eurooppalainten luottoja velkajärjestö)
C. Organisation for Economic Co-operation and Development
(Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö)

Kysymys 3
Mikä on pöytälaatikkoyhtiö?
A. Yhtiö, jolla on vain yksi osakkeenomistaja
B. Yhtiö, jota ei ole fyysisesti olemassa tai jonka olemassaolo on
minimaalista (ei toimitiloja tai työntekijöitä) eikä sillä ole
todellista taloudellista toimintaa
C. Hyväntekeväisyystarkoituksessa toimiva yritys

54
1.6.2021

Euroopan syyttäjänviraston
toiminnan käynnistäminen
Kysymys 1
Missä on Euroopan syyttäjänviraston päätoimipaikka?
A. Roomassa
B. Amsterdamissa
C. Luxemburgissa

Kysymys 2
Kuinka monta rikosilmoitusta virasto käsitteli ensimmäisen toimintavuotensa
aikana?
A. Yli 1 000
B. Yli 4 000
C. Yli 7 000
Tarkka määrä on 4 006.

Kysymys 3
Mistä EU-maasta Euroopan pääsyyttäjä Laura Codruța Kövesi tulee?
A. Puolasta
B. Bulgariasta
C. Romaniasta

55
2.6.2021

Uuden Schengen-strategian esittely
Kysymys 1
Kuinka monta maata Schengen-alueeseen kuuluu?
A. 23
B. 26
C. 28

Kysymys 2
Mitkä EU:n ulkopuoliset maat kuuluvat Schengen-alueeseen?


Islanti, Norja, Sveitsi ja Liechtenstein.

Kysymys 3
Mitkä EU-maat eivät kuulu Schengen-alueeseen?


Bulgaria, Romania, Kroatia, Kypros ja Irlanti.

56
3.6.2021

Ehdotus luotettavaa ja turvallista
eurooppalaista digitaalista
identiteettiä koskevaksi kehykseksi
Kysymys 1
Kuka voi käyttää eurooppalaista digitaalista identiteettiä?
A. Vain EU:n kansalaiset ja yritykset, jotka ovat sijoittautuneet EU:hun
B. Vain Schengen-alueeseen kuuluvien 26 maan kansalaiset
C. Kaikki EU:n kansalaiset, EU:ssa asuvat ja EU:n yritykset, jotka
haluavat sitä käyttää

Kysymys 2
Eurooppalaista digitaalista identiteettiä koskevan ehdotuksen nojalla EUmaat tarjoaisivat kansalaisille ja yrityksille digitaalisia lompakkoja, joiden
avulla on mahdollista tunnistautua digitaalisesti sekä tallentaa ja hallinnoida
henkilöllisyystietoja ja virallisia asiakirjoja sähköisessä muodossa. Mitä muuta
digitaalisen lompakon avulla voisi tehdä?


Mahdollisia vastauksia: 1) kirjautua pankkitilille, 2) hakea
lainaa, 3) tehdä veroilmoituksen, 4) ilmoittautua yliopistoon,
5) todistaa ikänsä, 6) vuokrata auton, 7) rekisteröityä toisen
EU-maan asukkaaksi, 8) ostaa SIM-kortin, 9) tilata julkisen
liikenteen matkakortin jne.

Kysymys 3
Komissio on asettanut useita tavoitteita digitaalisen siirtymän
toteuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Kuinka monella kansalaisella pitäisi
tuolloin olla käytössä sähköinen henkilökortti ?
A) 70 %:lla
B) 75 %:lla
C) 80 %:lla

57
1.7.2021

EU:n digitaalinen koronatodistus
otetaan käyttöön
Kysymys 1
Mitä digitaalisella koronatodistuksella voi todistaa?


EU:n digitaalinen koronatodistus on digitaalinen todiste siitä,
että henkilö on joko 1) rokotettu covid-19-tautia vastaan, 2)
saanut negatiivisen testituloksen tai 3) parantunut covid-19taudista.

Kysymys 2
Mainitse jokin digitaalisen koronatodistuksen keskeinen ominaisuus?


Mahdollisia vastauksia: 1) se on digitaalisessa ja/tai
paperimuodossa, 2) se on varustettu QR-koodilla, 3) se on
ilmainen, 4) se on voimassa kaikissa EU-maissa, 5)
todistuksen kielenä ovat jäsenvaltion kieli ja englanti

Kysymys 3
Kuinka monta EU:n ulkopuolista maata on tähän mennessä liittynyt EU:n
digitaalisen koronatodistuksen järjestelmään?
A. 37
B. 42
C. 48
*Heinäkuun 2022 loppuun mennessä järjestelmään on liittynyt 48 EU:n
ulkopuolista maata. Kyseisissä maissa (ja alueilla) annetut koronatodistukset
hyväksytään EU:ssa samoin edellytyksin kuin EU:n digitaalinen
koronatodistus. Vastaavasti EU:n digitaalinen koronatodistus hyväksytään
näissä 48 maassa..

58
14.7.2021

55-valmiuspaketin hyväksyminen
Kysymys 1
Mihin 55 viittaa valmiuspaketin nimessä?


55 %:iin. Vuoteen 2030 mennessä on tavoitteena vähentää
kasvihuonekaasujen nettopäästöjä sen verran vuoden 1990
tasoilta.

Kysymys 2
Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi liikenne on saatava nollapäästöiseksi.
Kuinka paljon liikenteen päästöjä on vähennettävä?
A) Ilmastoneutraalius edellyttää, että liikenteen päästöjä
vähennetään vuoteen 2050 mennessä 90 %.
B) Ilmastoneutraalius edellyttää, että liikenteen päästöjä vähennetään
vuoteen 2055 mennessä 95 %.
C) Ilmastoneutraalius edellyttää, että liikenteen päästöjä vähennetään
vuoteen 2030 mennessä 75 %.

Kysymys 3
Kuinka monta uutta sähköajoneuvoa (täyssähköajoneuvot ja ladattavat
hybridit) Euroopan unionissa rekisteröitiin vuonna 2020?
A. 1 miljoona
B. 1,5 miljoonaa
C. 1,8 miljoona

59
16.7.2021

EU:n metsästrategian esittely
Kysymys 1
Kuinka suuri osuus EU:n maa-alasta on metsää?
A) 35 %
B) 39,1 %
C) 43,5 %
*43,5 prosenttia (lähes 182 miljoonaa hehtaaria) EU:n maa-alasta on metsää
ja muuta puustoista maata.

Kysymys 2
Kuinka monta uutta puuta olemme sitoutuneet istuttamaan EU:hun vuoteen
2030 mennessä?
A) 1 miljardi
B) 2,5 miljardia
C) 3 miljardia

Kysymys 3
Puupohjainen bioenergia on tällä hetkellä tärkein uusiutuvan energian lähde.
Kuinka suuri sen osuus on uusiutuvasta energiasta?
A) Sen osuus EU:n uusiutuvan energian käytöstä on 50 %
B) Sen osuus EU:n uusiutuvan energian käytöstä on 60 %
C) Sen osuus EU:n uusiutuvan energian käytöstä on 75 %

60
23.9.2021

Elektronisten laitteiden yleislaturia
koskeva ehdotus

Kysymys 1
Komissio on ehdottanut yhdenmukaistettua
latausliitäntää. Mikä tuo yhteinen liitäntä olisi?


elektronisten

laitteiden

USB-C.

Kysymys 2
Kuinka paljon sähkö- ja elektroniikkalaiteromua käytöstä poistetuista ja
käyttämättömistä latureista syntyy vuosittain?
A. 11 000 tonnia
B. 15 000 tonnia
C. 20 000 tonnia

Kysymys 3
Kuinka monta matkapuhelinlaturia kuluttajalla on keskimäärin?


Kolme

61
29.9.2021

Euroopan unionin missioita koskevan
tiedonannon hyväksyminen
Kysymys 1
EU:n missiot ovat uusi, kunnianhimoinen väline joidenkin merkittävimpien
haasteiden ratkaisemiseen. Niissä asetetaan selkeät tavoitteet, jotka on
määrä saavuttaa tietyssä aikataulussa. Niillä saadaan aikaan vaikutuksia
kasvattamalla tutkimuksen ja innovoinnin roolia sekä yhdistämällä uusia
hallinto- ja yhteistyömuotoja. Mihin EU:n ohjelmaan ne lähinnä liittyvät?
A. Verkkojen Eurooppa-välineeseen
B. Horisontti Eurooppa -ohjelmaan, joka on EU:n tutkimus- ja
innovointiohjelma
C. Elpymis- ja palautumistukivälineeseen

Kysymys 2
Yksi EU:n missioista on ”Syövän taltuttaminen on mahdollista”. Komissio pyrkii
parantamaan yli kolmen miljoonan ihmisen elämää ennaltaehkäisyn, hoidon
ja pidemmän ja paremman elämän mahdollistavien ratkaisujen avulla. Mihin
mennessä komissio haluaa saavuttaa tämän tavoitteen?


Vuoteen 2030 mennessä

Kysymys 3
Kaupungit tuottavat yli 70 % maailman hiilidioksidipäästöistä, ja siksi niillä on
keskeinen rooli ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa vuoteen 2050
mennessä. Kuinka moni kaupunki saa EU:n mission kautta tukea
saavuttaakseen ilmastoneutraaliuden vuoteen 2030 mennessä?
A. 50 kaupunkia
B. 78 kaupunkia
C. 100 kaupunkia

62
5.10.2021

Kaikkien aikojen ensimmäisen
antisemitismin torjumista koskevan
EU:n strategian esittely

Kysymys 1
Mistä lähtien komissiolla on ollut antisemitismin torjunnan ja juutalaisen
elämäntavan vaalimisen koordinaattori?
A. Vuodesta 2005
B. Vuodesta 2010
C. Vuodesta 2015

Kysymys 2
Mikä on hebreankielinen sana holokaustille?
A. Shalom
B. Shoah
C. Todah

Kysymys 3
Kuinka paljon EU:ssa arvioidaan olevan juutalaisia?
A. Enintään 1,5 miljoonaa
B. Enintään 3 miljoonaa
C. Enintään 4,5 miljoonaa

63
12.10.2021

Ensimmäisen vihreän joukkolainan
liikkeeseenlasku
Kysymys 1
Kuinka paljon varoja komissio on hankkinut laskemalla liikkeeseen vihreitä
joukkolainoja?
A. 10 miljardia euroa käytettäväksi yksinomaan vihreään ja
digitaaliseen siirtymään
B. 12 miljardia euroa käytettäväksi yksinomaan vihreisiin ja
kestäviin investointeihin kaikkialla EU:ssa
C. 15 miljardia euroa käytettäväksi yksinomaan yksityisen sektorin
tukemiseen

Kysymys 2
Kunkin jäsenvaltion kansallisessa elpymis- ja palautumissuunnitelmassa
tietty osuus rahoituksesta on osoitettava vihreään siirtymään. Kuinka suuri
tämän osuuden on vähintään oltava?
A. 25 %
B. 33 %
C. 37 %
*Kussakin elpymis- ja palautumissuunnitelmassa vähintään 37 prosenttia
rahoituksesta on osoitettava vihreään siirtymään, ja monet jäsenvaltiot
pyrkivät vielä suurempaan osuuteen.

Kysymys 3
Kuinka suuri on EU:n elpymisen tukemiseen tarkoitetun väliaikaisen
NextGenerationEU-välineen talousarvio?
A. Yli 750 miljardia euroa
B. Yli 800 miljardia euroa
C. Yli 900 miljardia euroa
*Tarkka määrä on 806,9 miljardia euroa.

64
13.10.2021

Arktista aluetta koskevan EU:n
politiikan esittely
Kysymys 1
Arktinen alue on EU:lle strategisesti tärkeä niin ilmastonmuutoksen kuin
alueen raaka-aineiden ja geostrategisen merkityksen vuoksi. Uuden politiikan
myötä EU on ehdottanut useita toimia vahvistaakseen toimiaan alueella.
Mainitse konkreettinen esimerkki EU:n toimista?


Mahdollisia vastauksia: 1) ilmastonmuutoksen ja ympäristön
pilaantumisen ekologisten, sosiaalisten, taloudellisten ja
poliittisten vaikutusten torjuminen, 2) arktisen alueen
ympäristön ja biologisen monimuotoisuuden suojelu, 3)
mustan hiilen päästöjen ja meriliikenteen hiili- ja
ympäristöjalanjäljen pienentäminen, 4) arktisten alueiden
osallistavan ja kestävän kehityksen tukeminen, 5)
kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen

Kysymys 2
Millä nimellä tunnetaan arktisen alueen alkuperäiskansat?


Inuiitit.

Kysymys 3
Kuinka paljon ihmisiä suunnilleen asuu napapiirin pohjoispuolella?
A. 3,5 miljoona
B. 4 miljoona
C. 4,5 miljoona

65
17.11.2021

Asetus EU-lähtöisen metsäkadon ja
jätteiden siirron hillitsemiseksi ja
EU:n uusi maaperästrategia
Kysymys 1
Mainitse yksi tuote, johon sovelletaan metsäkadon torjuntaa koskevia EU:n
sääntöjä?


Mahdollisia vastauksia: 1) palmuöljy, 2) naudanliha, 3) soija,
4) kahvi, 5) kaakao, 6) puu

Kysymys 2
Vuonna 2020 EU vei kolmansiin maihin noin 32,7 miljoonaa tonnia jätettä.
Mihin maahan sitä vietiin eniten?


Turkkiin,
jonka
jälkeen
kuningaskunta ja Sveitsi.

tulevat

Intia,

Yhdistynyt

Kysymys 3
Kuinka suuri osuus elävistä organismeista on maaperässä?
A. 5 %
B. 10 %
C. 25 %
*Maaperä on tärkeä ekosysteemi, joka sisältää yli neljänneksen maapallon
kaikista elävistä organismeista.

66
25.11.2021

Ehdotukset poliittisen mainonnan
läpinäkyvyydestä ja kohdentamisesta
sekä toimenpiteistä, joilla
parannetaan yritysten
mahdollisuuksia hankkia pääomaa
Kysymys 1
Nämä ehdotukset ovat osa eurooppalaisen demokratian vahvistamiseen
tähtäävää laajempaa aloitepakettia, joka on nimeltään ...
A. Euroopan demokratiatoimintasuunnitelma
B. Komission demokratiaohjelma
C. Demokratia- ja hallintosopimus

Kysymys 2
Mitä verkkoalustojen on aloitteen mukaan tehtävä poliittisten puolueiden ja
niiden ehdokkaiden poliittisen mainonnan yhteydessä, jotta varojen alkuperää
ja varojen käyttöä koskeva läpinäkyvyys ja vastuuvelvollisuus lisääntyisi?
A. Annettava tieto poliittisesta suuntautumisesta ja mainosten
rahoituksesta.
B. Annettava tieto poliittisesta suuntautumisesta ja mainosten
rahoituksesta, mutta vain, jos kampanja on valtakunnallinen.
C. Annettava tieto poliittisesta suuntautumisesta ja mainosten
rahoituksesta, mutta vain, jos kampanja toteutetaan EU:n tasolla.

Kysymys 3
Minä vuonna ovat seuraavat Euroopan parlamentin vaalit?


Vuonna 2024.

67
01.12.2021

Global Gateway -aloitteen
käynnistäminen
Kysymys 1
Global Gateway on eurooppalainen strategia älykkäiden, puhtaiden ja
turvallisten yhteyksien edistämiseksi kaikkialla maailmassa. Kuinka suuret
investoinnit sen avulla odotetaan saatavan aikaan?
A. 100 miljardin euron
B. 200 miljardin euron
C. 300 miljardin euron
*Global Gateway saa liikkeelle jopa 300 miljardin euron investoinnit
maailmanlaajuisen infrastruktuurin kehittämiseen ja vihreän ja digitaalisen
siirtymän tukemiseen kaikkialla maailmassa.

Kysymys 2
Afrikan unioni käynnisti vuonna 2007 käänteentekevän Afrikka-johtoisen
”Saharan vihreä muuri” -aloitteen, jonka tavoitteena on ennallistaa maanosan
heikentyneet luonnonmaisemat ja muuttaa miljoonien ihmisten elämä
Sahelin alueella. Kuinka pitkä tuo muuri tulee olemaan (Atlantin rannalta
Senegalista Intian valtamerelle Djiboutissa)?
A. 2000 km
B. 8000 km
C. 30000 km

Kysymys 3
Missä avattiin ensimmäinen mRNA-rokotteiden teknologian siirrosta vastaava
keskus?
A. Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa
B. Dakarissa Senegalissa
C. Abujassa Nigeriassa

68
9.12.2021

Euroopan yhteisötalouden
menestymistä tukevan
toimintasuunnitelman esittely
Kysymys 1
Yhteisötalouden organisaatiot ovat toimijoita, jotka asettavat sosiaaliset ja
ympäristöön liittyvät pyrkimykset etusijalle ja sijoittavat suurimman osan
voitoistaan takaisin organisaatioonsa. Kuinka monta yhteisötalouden
organisaatiota Euroopassa suunnilleen on?
A. 800 000
B. 1,8 miljoona
C. 2,8 miljoona

Kysymys 2
Mainitse jokin yhteisötalouden organisaation muoto?


Mahdollisia vastauksia: 1) osuuskunnat, 2) keskinäiset yhtiöt,
3) yhdistykset (myös hyväntekeväisyysjärjestöt), 4) säätiöt
tai 5) yhteiskunnalliset yritykset.

Kysymys 3
Mitä yhteisötalouden toimintasuunnitelmalla parannetaan? Mainitse jokin
osa-alue.


Mahdollisia
vastauksia:
1)
liiketoimintaympäristöä:
toimintapoliittinen ja oikeudellinen kehys, 2) mahdollisuuksia
ja valmiuksien kehittämistä: rahoituksen saanti, tuki
toiminnan laajentamiseen, 3) tietoisuutta: yhteisötalouden
näkyvyyden lisääminen ja sen myönteisten vaikutusten
edistäminen

69
9.12.2021

Ehdotus vihapuheen ja viharikosten
määrittelemisestä EU-rikoksiksi
Kysymys 1
Vihapuhe ja viharikokset ovat erityisen vakavia rikoksia, koska ne murentavat
EU:n yhteisiä arvoja ja perusoikeuksia. Mainitse jokin EU:n arvoista?


EU:n arvot on kirjattu Euroopan unionista tehtyyn
sopimukseen (2 artikla), jossa todetaan seuraavaa: ”Unionin
perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen,
vapaus,
kansanvalta,
tasa-arvo,
oikeusvaltio
ja
ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien
oikeudet mukaan luettuina.”

Kysymys 2
EU-rikokset ovat erityisen vakavia rikoksia, joita tehdään eri puolilla EU:ta ja
joiden vaikutukset ulottuvat kansallisten rajojen ulkopuolelle. Tästä syystä ne
on kriminalisoitu EU:n tasolla ja sisällytetty EU:n perussopimukseen. EUrikoksia on tällä hetkellä kymmenen. Vihapuhetta ja viharikoksia ei ole vielä
sisällytetty luetteloon. Mainitse yksi EU-rikos?


Mahdollisia vastauksia: 1) terrorismi, 2) ihmiskauppa, 3)
naisten ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, 4) laiton
huumausainekauppa, 5) laiton asekauppa, 6) rahanpesu, 7)
korruptio,
8)
maksuvälineiden
väärentäminen,
9)
tietokonerikollisuus ja 10) järjestäytynyt rikollisuus

Kysymys 3
Milloin puheenjohtaja von der Leyen ilmoitti aikomuksestaan lisätä
vihapuheen ja viharikokset EU-rikosten luetteloon?


Puheessaan unionin tilasta vuonna 2020

70
9.12.2021

Ehdotus digitaalisten alustojen
kautta työskentelevien henkilöiden
työolojen parantamiseksi
Kysymys 1
Kuinka paljon ihmisiä EU:ssa työskentelee työtä välittävien digitaalisten
alustojen kautta?
A. Yli 8 miljoonaa
B. Yli 18 miljoonaa
C. Yli 28 miljoonaa
*Digitaalinen alustatalous kasvaa nopeasti, ja vuonna 2025
alustataloudessa työskentelevien määrän odotetaan nousevan 43
miljoonaan.

Kysymys 2
Kuinka paljon EU:ssa on työtä välittäviä digitaalisia alustoja ?
A. Yli 400
B. Yli 500
C. Yli 600

Kysymys 3
Arviolta 28 miljoonaa ihmistä työskentelee EU:ssa alustojen kautta. Heistä
jopa
5,5
miljoonaa
saatetaan
luokitella
väärin
itsenäisiksi
ammatinharjoittajiksi. Mainitse jokin etu, jonka he saisivat, jos heidät
luokiteltaisiin työntekijöiksi?


Mahdollisia vastauksia: 1) taattu lepoaika ja palkalliset
vapaat, 2) työturvallisuuden ja -terveyden suoja, 3)
työttömyys-, sairaus- ja terveydenhuoltoetuudet, 4)
vanhempainvapaa, 5) eläkeoikeudet, 6) työtapaturma- ja
ammattitautietuudet

71
14.12.2021

Ehdotus EU:n liikennejärjestelmien
nykyaikaistamiseksi
Kysymys 1
Millä tavoin EU:n liikennejärjestelmää voitaisiin nykyaikaistaa?


Komissio on ehdottanut tähän neljää toimenpidettä: 1)
lisäämällä yhteyksiä ja siirtämällä entistä suurempi osa
matkustaja- ja tavaraliikenteestä rautateille ja sisävesille, 2)
ottamalla
käyttöön
latauspisteitä,
vaihtoehtoista
tankkausinfrastruktuuria ja uutta digitaaliteknologiaa, 3)
kiinnittämällä
enemmän
huomiota
kestävään
kaupunkiliikenteeseen
ja
4)
helpottamalla
eri
liikennevaihtoehtojen valintaa

Kysymys 2
Mikä on TEN-T?


Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T) on koko EU:n
kattava
rautatie-,
sisävesi-,
lähimerenkulkuja
maantieverkosto.
*Se yhdistää 424 suurta kaupunkia satamiin, lentoasemiin ja
rautatieterminaaleihin. Kun TEN-T-verkko on valmis, se lyhentää matkaaikoja näiden kaupunkien välillä. Esimerkiksi Kööpenhaminasta Hampuriin voi
matkustaa junalla 2,5 tunnissa, kun siihen kuluu nykyisin 4,5 tuntia.

Kysymys 3
Kuinka monta kilometriä rautateitä EU:ssa on?
A. 101 000 km
B. 201 000 km
C. 301 000 km
(Tiedot vuodelta 2018, EU-27)

72
14.12.2021

Ehdotus Schengen-alueen
häiriönsietokyvyn parantamiseksi
Kysymys 1
Mainitse yksi syy, miksi Schengen-alueen häiriönsietokykyä pitäisi parantaa?


Mahdollisia vastauksia: 1) jotta voidaan vastata uusiin
haasteisiin, kuten kansanterveysuhkiin, 2) jotta voidaan
varmistaa, että sisärajavalvonnan palauttaminen on
viimeinen keino, 3) covid-19-pandemiasta saatuja kokemuksia
hyödyntämällä
voidaan
parantaa
koordinointia
kriisitilanteissa.

Kysymys 2
Mitä määräaikaa komissio ehdotti sisärajatarkastusten palauttamiselle
odottamattomien tapahtumien yhteydessä?
A. 30 päivää, ei pidennettävissä
B. 30 päivää, pidennettävissä enintään 3 kuukauteen
C. 30 päivää, pidennettävissä enintään 6 kuukauteen

Kysymys 3
Kuinka monta ihmistä suunnilleen ylittää EU:ssa sisärajat päivittäin?
A. Noin 1,5 miljoonaa
B. Noin 2,5 miljoonaa
C. Noin 3,5 miljoonaa

73
15.12.2021

Ehdotus uudeksi EU:n
toimintakehykseksi, jolla edistetään
hiilestä irtautumista
kaasumarkkinoilla, vedyn käyttöä ja
metaanipäästöjen vähentämistä
Kysymys 1
Mitkä ovat ihmisen aiheuttamien metaanipäästöjen kolme tärkeintä lähdettä
Euroopassa ja maailmanlaajuisesti?


Maatalous, jätteet ja energia.

Kysymys 2
Minkä maan kanssa EU käynnisti maailmanlaajuisen metaanisitoumuksen eli
aloitteen maailman metaanipäästöjen vähentämiseksi?
A. USA:n
B. Kanadan
C. Japanin
*Aloitteeseen on tähän mennessä liittynyt yli sata maata.

Kysymys 3
Kuinka suuri osuus
metaanipäästöistä?

nykyisestä

ilmaston

lämpenemisestä

johtuu

A. 20 %
B. 25 %
C. 30 %
*Metaani on toiseksi suurin ilmastonmuutoksen aiheuttaja hiilidioksidin (CO2)
jälkeen ja aiheuttaa noin 30 % nykyisestä ilmaston lämpenemisestä.

74
1.1.2022

Euroseteleiden ja -kolikoiden 20vuotispäivä
Kysymys 1
Kuinka monen EU-maan rahayksikkö oli euro ensimmäisenä europäivänä 1.
tammikuuta 2002?
A. 12
B. 13
C. 14
*Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg,
Portugali, Ranska, Saksa ja Suomi.

Kysymys 2
Mikä EU-maa liittyy euroalueeseen 1. tammikuuta 2023?
A. Romania
B. Bulgaria
C. Kroatia

Kysymys 3
Kuinka monta yksikköarvoa eurokolikoilla on?
A. 8
B. 9
C. 10
*Kahdeksan yksikköarvoa. 1, 2, 5, 10, 20 ja 50 senttiä, 1 euro ja 2 euroa.

75
1.1.2022

Euroopan nuorison teemavuosi alkaa
Kysymys 1
Minkä niminen on ohjelma, joka tarjoaa 18-vuotiaille nuorille mahdollisuuden
voittaa matkakortin ja tutustua Eurooppaan?
A. DiscoverEU
B. Interrail
C. Erasmus

Kysymys 2
Minkä nimisestä ohjelmasta 18–30-vuotiaille nuorille voidaan myöntää
rahoitusta ja tukea, jotta he voivat osallistua joko ulkomailla tai omassa
maassaan enintään 12 kuukauden ajan lyhyen tai pitkän aikavälin hankkeisiin,
jotka hyödyttävät yhteisöjä?
A. Euroopan solidaarisuusjoukot
B. ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)
C. EU:n vapaaehtoisapu

Kysymys 3
Missä EU-maassa 0–29-vuotiaiden nuorten osuus oli vuonna 2019 suurin?
A. Irlannissa
B. Kyproksessa
C. Ruotsissa
*Irlanti oli väestöltään nuorin EU:n 27 jäsenvaltiosta, sillä vuoden 2019
alussa lähes neljä kymmenestä asukkaasta oli 0–29-vuotiaita (39,0 %).

76
18.1.2022

Uusia aloitteita EU:n yliopistojen
valmistamiseksi tulevaisuuteen
Kysymys 1
Kuinka moni oppilaitos hyötyy EU:n yliopistostrategiasta?
A. 250
B. 500
C. 750
*EU:n talousarviosta tuetaan vuoden 2024 puoliväliin mennessä jopa 60:tä
Eurooppa-yliopistojen yhteenliittymää, joissa on yli 500 korkeakoulua eri
puolilla Eurooppaa.

Kysymys 2
Kuinka vanha on EU:n Erasmus-ohjelma, joka keskittyy koulutukseen,
nuorisoon ja urheiluun?
A. 25
B. 35
C. 45
*EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheilualan lippulaivaohjelma Erasmus täyttää
vuonna 2022 35 vuotta.

Kysymys 3
Monimuotoisuudesta, osallistavuudesta ja sukupuolten tasa-arvosta on tullut
korkeakoulusektorilla tärkeämpää kuin koskaan. Kuinka monen korkea-asteen
oppilaitoksen johdossa on EU:ssa nainen?
A. 19 %
B. 40 %
C. 24 %

77
8.2.2022

Ehdotus EU:n sirusäädökseksi
Kysymys 1
Kuinka suuri on suurin piirtein EU:n osuus maailman mikrosirumarkkinoilla?
A. 10 %
B. 20 %
C. 30 %
*Se on 10 prosenttia. Siruja koskevalla EU:n säädöksellä pyritään luomaan
puitteet
tuotantokapasiteetin
nostamiseksi
20
prosenttiin
maailmanmarkkinoista vuoteen 2030 mennessä.

Kysymys 2
Kuinka paljon rahaa sirusäädöksellä saadaan liikkeelle puolijohdepulan
korjaamiseksi ja Euroopan teknologisen johtoaseman vahvistamiseksi?
A. Yli 23 miljardia euroa
B. Yli 33 miljardia euroa
C. Yli 43 miljardia euroa
*Sirusäädöksellä saadaan liikkeelle yli 43 miljardia euroa julkisia ja yksityisiä
investointeja ja otetaan käyttöön toimenpiteitä, joilla valmistaudutaan,
ennakoidaan ja reagoidaan nopeasti tuleviin toimitusketjun häiriöihin
yhdessä jäsenvaltioiden ja kansainvälisten kumppaniemme kanssa.

Kysymys 3
Mainitse yksi tuote tai palvelu, jossa käytetään puolijohdemikrosiruja.


Puolijohdesirut ovat olennaisia komponentteja digitaalisissa
ja digitoiduissa tuotteissa. Sirut ovat keskeisessä asemassa
modernissa digitaalitaloudessa älypuhelimista ja autoista
terveydenhuollon, energian, liikkuvuuden, viestinnän ja
teollisuuden kriittisiin sovelluksiin ja infrastruktuureihin. Ne
ovat ratkaisevan tärkeitä myös keskeisten tulevaisuuden
digitaaliteknologioiden,
kuten
tekoälyn,
5G:n
ja
reunalaskennan, kannalta. Ilman siruja ei yksinkertaisesti ole
mitään digitaalistakaan.

78
15.2.2022

Euroopan puolustuspaketin esittely
Kysymys 1
Kuinka suuri on Euroopan puolustusrahaston talousarvio?
A. 7 miljardia euroa
B. 8 miljardia euroa
C. 9 miljardia euroa
*Euroopan puolustusrahastolle osoitetaan lähes 8 miljardia euroa vuosiksi
2021–2027. Tästä määrästä 2,7 miljardia euroa on tarkoitettu
puolustusalan yhteistoiminnallisen tutkimuksen rahoittamiseen ja 5,3
miljardia euroa yhteistoiminnallisten suorituskykyjen kehittämishankkeiden
rahoittamiseen kansallista rahoitusta täydentäen.

Kysymys 2
Komissio esitteli helmikuussa 2022 useita toimia, jotka ovat ratkaisevan
tärkeitä Euroopan unionin puolustuksen ja turvallisuuden sekä entistä
yhdentyneempien ja kilpailukykyisempien Euroopan puolustusmarkkinoiden
kannalta. Mitä seuraavista komissio ei ehdottanut?
A. Puolustusalan
tutkimukseen
ja
voimavaroihin
EU:n
yhteistyökehyksissä tehtävien investointien vähentäminen
B. EU:ssa
yhteistyössä
kehitettyjen
puolustusvoimavarojen
yhteishankintaan kannustaminen
C. Avaruusalan turvallisuus- ja puolustusulottuvuuden vahvistaminen
EU:n tasolla

Kysymys 3
Mitä etuja yhteishankinnoilla olisi puolustuksen alalla? Mainitse yksi.


Etuja ovat esimerkiksi seuraavat: 1) eurooppalaisten
kansallisten asevoimien yhteentoimivuuden lisääminen, 2)
EU:n puolustusalan teollisen ja teknologisen perustan
kilpailukyvyn tukeminen.

79
23.2.2022

Ehdotus uudeksi datasäädökseksi
Kysymys 1
Komissio ehdotti uudessa datasäädöksessä uusia sääntöjä siitä, kuka voi
hyödyntää ja saada käyttöönsä EU:ssa eri talouden aloilla tuotettua dataa. Mitä
mahdollisia hyötyjä uudesta datasäädöksestä voi olla?
 Datasäädöksellä
varmistetaan
oikeudenmukaisuus
digitaalisessa
ympäristössä,
edistetään
kilpailukykyisiä
datamarkkinoita, avataan mahdollisuuksia datavetoiselle
innovoinnille ja parannetaan datan saatavuutta yleisesti. Säädös
antaa sekä yksityishenkilöille että yrityksille paremmat
mahdollisuudet hallita dataansa, sillä siinä vahvistetaan
oikeutta siirtää dataa järjestelmästä toiseen kopioimalla tai
siirtämällä sitä helposti palvelusta toiseen, kun on kyse datasta,
jota on tuotettu käyttämällä älyesineitä, -koneita ja -laitteita.
Datan siirtäminen palveluntarjoajille ja palveluntarjoajien välillä
helpottuu, mikä kannustaa useampia toimijoita, myös pkyrityksiä, osallistumaan datatalouteen.

Kysymys 2
Uusilla datasäännöillä puututaan oikeudellisiin, taloudellisiin ja teknisiin
ongelmiin, jotka johtavat datan vajaakäyttöön. Sääntöjen ansiosta EU:n
jäsenvaltioiden BKT:n odotetaan kasvavan. Kuinka paljon suunnilleen?
A. 70 miljardia euroa
B. 170 miljardia euroa
C. 270 miljardia euroa

Kysymys 3
Teknologia voi esimerkiksi auttaa viljelijöitä optimoimaan ja lisäämään satoa,
parantamaan viljelysuunnitelmia, tekemään järkevämpiä päätöksiä resurssien
käytöstä ja vähentämään kustannuksia. Tätä kutsutaan ”täsmäviljelyksi” tai
”täsmämaataloudeksi”. Millainen data voi olla tässä avuksi?
 Mahdollisia vastauksia: 1) reaaliaikainen sää-, lämpötila- ja
kosteusdata, 2) GPS-signaalit, 3) maaperädata, 4) kasvien
tarpeita koskeva data jne.

80
25.2.2022

Ensimmäisen pakotepaketin
hyväksyminen Venäjän hyökättyä
Ukrainaan
Kysymys 1
Missä EU:n politiikassa rajoittavat toimenpiteet eli pakotteet ovat olennainen
väline?
A. Kehityspolitiikassa
B. Yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa
C. EU:n naapuruuspolitiikassa

Kysymys 2
Mistä lähtien EU on ottanut käyttöön Venäjän vastaisia pakotteita Ukrainan
tilanteen takia?
A. Vuodesta 2014
B. Vuodesta 2018
C. Vuodesta 2022
*EU on maaliskuusta 2014 alkaen ottanut asteittain käyttöön pakotteita
Venäjän liitettyä Krimin laittomasti Venäjään.

Kysymys 3
Yksi yksityishenkilöihin kohdistuvista pakotteista on varojen jäädyttäminen.
Mitä niillä tarkoitetaan?


Varojen
jäädyttäminen:
pakoteluetteloon
merkityille
henkilöille ja yhteisöille kuuluvat tilit EU:n pankeissa
jäädytetään, mikä tarkoittaa, että varoja tai omaisuutta ei
saa asettaa suoraan tai välillisesti heidän saatavilleen. Näin
varmistetaan, että varoja ei voida enää käyttää Venäjän
hallinnon tukemiseen eivätkä niiden haltijat voi etsiä varoille
turvasatamaa EU:sta.
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2.3.2022

Tilapäistä suojelua koskevan
direktiivin aktivointi Ukrainasta
pakenevien hyväksi
Kysymys 1
Mikä on tilapäistä suojelua koskeva direktiivi?


Tilapäinen suojelu on poikkeuksellinen toimenpide, jolla
tarjotaan välitöntä ja tilapäistä suojelua, jos EU:hun on
saapunut tai saapuu suuri määrä EU:n ulkopuolisista maista
siirtymään joutuneita henkilöitä, jotka eivät pysty palaamaan
lähtömaahansa.

Kysymys 2
Tilapäistä suojelua koskeva direktiivi annettiin entisen Jugoslavian konfliktien
seurauksena. Mutta milloin direktiiviä sovellettiin ensimmäistä kertaa?


Direktiivi aktivoitiin ensimmäisen kerran maaliskuussa 2022
vastauksena Ukrainan sotaan.

Kysymys 3
Mainitse jokin oikeus, joka tilapäistä suojelua saaville annetaan.


Mahdollisia vastauksia: 1) oleskelulupa suojelun koko keston
ajaksi,
2)
oikeus
sosiaalihuoltoon,
sairaanhoitoon,
koulutukseen, majoitukseen tai asumiseen, pankkipalveluihin,
turvapaikkamenettelyyn,
tiedonsaantiin
tilapäisestä
suojelusta, 3) oikeus tehdä työtä (*tietyin edellytyksin), 4)
oikeus liikkua vapaasti (90 päivän ajan 180 päivän jakson
aikana sen jälkeen, kun vastaanottava EU-maa on myöntänyt
oleskeluluvan), 5) oikeus muuttaa toiseen EU-maahan (ennen
oleskeluluvan
myöntämistä),
6)
oikeus
perheiden
yhdistymiseen tietyin edellytyksin

82
8.3.2022

Ehdotus EU:n laajuisiksi säännöiksi
naisiin kohdistuvan väkivallan ja
lähisuhdeväkivallan torjumiseksi
Kysymys 1
Naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjuntaa koskevilla EU:n
laajuisilla säännöillä komissio pyrkii muun muassa kriminalisoimaan
verkkoväkivallan, verkkoahdistelun ja verkkohäirinnän. Tiedätkö, mitä näihin
kolmeen rikokseen kuuluu?






Verkkoahdistelu on uusi väkivallan muoto, joka kohdistetaan usein
perheenjäseniin tai samassa kotitaloudessa asuviin mutta
verkkoahdisteluun syyllistyvät myös entiset kumppanit tai tuttavat.
Yleensä ahdistelija väärinkäyttää teknologiaa uhrin pakottamiseen tai
kontrolloimiseen, manipuloimiseen ja valvomiseen, mikä lisää uhrin
pelkoa, ahdistusta ja asteittaista eristäytymistä ystävistä ja
perheestä.
Verkkohäirintä kattaa yksilöihin, erityisesti naisiin ja tyttöihin,
kohdistuvat hyökkäykset, kuten uhkaukset, loukkaukset tai muun
loukkaavan käytöksen, joita esiintyy tavallisesti sosiaalisessa
mediassa tai muissa verkkopalveluissa.
Intiimien tai manipuloitujen kuvien jakaminen ilman
suostumusta on toinen uusi väkivallan muoto, jossa toisen henkilön
valokuvia, videoita tai muuta intiimiä materiaalia voidaan julkaista
tieto- ja viestintätekniikan avulla (esim. sosiaaliset verkostot,
matkapuhelin) ilman tämän suostumusta tai kuvia voidaan
manipuloida ennen julkaisemista, jotta näyttäisi siltä, että henkilö
osallistuu seksuaaliseen kanssakäymiseen (syvähuijausvideo).
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Kysymys 2
Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja
perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta on tämän alan
kansainvälisten normien esikuva. Millä nimellä tämä yleissopimus tunnetaan?
A. Geneven yleissopimus
B. Istanbulin yleissopimus
C. Chicagon yleissopimus

Kysymys 3
Kuinka monta prosenttia naisista on EU:ssa kokenut seksuaalista häirintää?
A. 50 % – joka toinen
B. 38 %
C. 29 %

83
21.3.2022

Sopimus strategisesta kompassista
Kysymys 1
Mitä politiikanlohkoa strateginen kompassi koskee?
A. Kilpailupolitiikkaa
B. Aluepolitiikkaa
C. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa
*Strateginen kompassi
on Euroopan
unionin kunnianhimoinen
toimintasuunnitelma
EU:n
turvallisuusja
puolustuspolitiikan
vahvistamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Kysymys 2
Mitkä ovat EU:n yhteiselle turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle suuntaa
näyttävän strategisen kompassin neljä pilaria?
A. Toiminta, investoinnit, yhteistyö ja suojaaminen
B. Analysointi, arviointi, sitoutuminen ja tulokset
C. Rakentaminen, testaus, tehostaminen ja käyttöönotto

Kysymys 3
Mikä on EU:n nopea toimintakyky?
A. 5000 kameradroonia kuvien ja videoiden ottamiseksi
B. 5000 sotilasta, joita voidaan lähettää torjumaan välittömiä
uhkia ja reagoimaan kriisitilanteisiin
C. 5000 ensiapupakkausta, jotka voidaan lähettää EU-maahan

84
23.3.2022

Maailmanlaajuista elintarviketurvaa
parantavien toimenpiteiden esittely
Kysymys 1
Mitä
Euroopan
komissio
on
tehnyt,
kun
raaka-aineiden
maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet jyrkästi ja Venäjän hyökkäys
Ukrainaan on nopeuttanut tätä entisestään?
Euroopan komissio on esitellyt joukon lyhyen ja keskipitkän aikavälin
toimia,
joilla
pyritään
parantamaan
maailmanlaajuista
elintarviketurvaa ja tukemaan viljelijöitä ja kuluttajia EU:ssa.
Komissio esimerkiksi
 auttaa viemään viljaa ulos Ukrainasta
 tukee EU:n viljelijöitä ja haavoittuvassa asemassa olevia
väestöryhmiä
 lisää elintarviketuotantoa
 poistaa elintarvikekaupan rajoituksia
 on johtava elintarvikkeisiin ja elintarvikejärjestelmiin
liittyvän humanitaarisen avun ja kehitysavun antaja
 laatii elintarvikehuoltoa ja elintarviketurvaa koskevia
valmiussuunnitelmia.

Kysymys 2
EU toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet maailmanlaajuisen
elintarviketurvan edistämiseksi. Kuinka monessa maassa EU aikoo tukea
elintarvikejärjestelmien kestävyyttä?
A. 65 maassa
B. 70 maassa
C. 75 maassa
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*Kansainvälisen yhteistyön ohjelmassa vuosiksi 2021–2027 EU kehittää
elintarvikejärjestelmien kestävyyttä noin 70 kumppanimaan kanssa. Lisäksi
EU ja sen jäsenmaat lupasivat Tokiossa joulukuussa 2021 järjestetyssä
kasvua edistävää ravitsemusta käsitelleessä huippukokouksessa jatkaa
työtä vajaaravitsemuksen torjumiseksi yhteensä 4,3 miljardilla eurolla.
Tähän huomattavaan summaan sisältyy EU:lta vuosina 2021–2024
vähintään 2,5 miljardia euroa kansainväliseen yhteistyöhön, jolla on
ravitsemustavoitteita.

Kysymys 3
Yksi konkreettisista tavoitteista EU:n elintarvikejärjestelmän muuttamiseksi
on EU:n Pellolta pöytään -strategia. Kuinka paljon tällä strategialla pyritään
vähentämään torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä vuoteen 2030 mennessä?
A. 25 %
B. 40 %
C. 50 %

85
23.3.2022

Vaihtoehtojen esittely korkeiden
energiahintojen vaikutusten
lieventämiseksi kaasun yhteisostoilla ja
kaasun vähimmäisvarastointia koskevilla
velvoitteilla
Kysymys 1
Komissio esitti maaliskuussa 2022 vaihtoehtoja energian korkeiden hintojen
vaikutusten
lieventämiseksi
kaasun
yhteisostoilla
ja
kaasun
vähimmäisvarastointia koskevilla velvoitteilla. Mikä on kaasun varastoinnin
vähimmäistaso ensi talvena (2022–2023)?
A. 70 %
B. 80 %
C. 90 %

Kysymys 2
Miten ”eurooppalainen yhteisvastuu kaasun varastoinnissa” toimii käytännössä?
 Vaikka kaikilla jäsenvaltioilla ei ole varastoja alueellaan,
niilläkin on oltava pääsy vähimmäiskaasuvarantoon muissa
jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden, joilla ei ole varastoja, on
varmistettava, että toiminnanharjoittajat niiden alueella ovat
varmistaneet naapurijäsenvaltiossa olevan varannon, joka
kattaa 15 prosenttia niiden vuotuisesta kaasunkulutuksesta.
Vaihtoehtoisesti
jäsenvaltiot,
joilla
ei
ole
varastointikapasiteettia,
voivat
ottaa
käyttöön
taakanjakomekanismin.

Kysymys 3
EU:n kaasunvarastointikapasiteetista 73 prosenttia on keskittynyt viiteen
jäsenvaltioon. Mitkä ne ovat?
A. Saksa, Italia, Ranska, Alankomaat ja Itävalta
B. Puola, Italia, Itävalta, Kroatia ja Unkari
C. Ruotsi, Belgia, Ranska, Kreikka ja Latvia
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30.3.2022

Ehdotus kiertotalousalan uusiksi
säännöiksi, joiden tarkoituksena on
tehdä kestävistä tuotteista EU:ssa
normi
Kysymys 1
EU on siirtymässä kiertotalousmalliin, joka perustuu kestävämpiin ja
resurssitehokkaampiin tuotteisiin. Mitä hyötyä tästä on kuluttajille?


Hyötyjä ovat esimerkiksi 1) tuotteiden käyttöiän
pidentyminen, 2) energian, resurssien ja kustannusten
säästyminen, 3) tiedon lisääntyminen kestävien valintojen
tekemiseksi

Kysymys 2
Komissio on ehdottanut EU:n kuluttajasääntöjen päivittämistä, jotta kuluttajat
voivat tehdä tietoon perustuvia ja ympäristöystävällisiä valintoja tehdessään
ostoksia. Mitkä seuraavista tiedoista elinkeinonharjoittajat ovat velvollisia
antamaan kuluttajille?
A. Tuotteiden ympäristökestävyyttä ja energiatehokkuutta koskevat
tiedot
B. Tuotteiden fyysisestä kestävyyttä ja korjattavuutta koskevat
tiedot
C. Tuotteiden ekologista suunnittelua ja ilmastojalanjälkeä koskevat
tiedot

Kysymys 3
Kuinka paljon tekstiilejä heitetään vuosittain pois EU:ssa?
A. Noin 3 kg/henkilö
B. Noin 6 kg/henkilö
C. Noin 11 kg/henkilö
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9.4.2022

”Stand Up with Ukraine” varainkeruutapahtuma
Kysymys 1
Huhtikuussa 2022 järjestetty maailmanlaajuinen ”Stand Up for Ukraine” varainkeruutapahtuma ja -kampanja keräsi yli 10 miljardia euroa Venäjän
hyökkäystä pakeneville ihmisille. Missä kaupungissa tapahtuma järjestettiin?
A. Brysselissä
B. Varsovassa
C. Bratislavassa

Kysymys 2
Minkä maan kanssa Euroopan komissio teki yhteistyötä ”Stand Up for Ukraine”
-varainkeruukampanjan järjestämiseksi?
A. Yhdysvaltojen
B. Kanadan
C. Australian

Kysymys 3
Kuinka paljon rahaa avunantajat keräsivät ”Stand Up for Ukraine” varainkeruutapahtuman aikana?
A. Yli miljardi euroa
B. Yli 5 miljardia euroa
C. Yli 10 miljardia euroa
*Maailmanlaajuisella ”Stand Up for Ukraine” -varainkeruutapahtumalla ja
siihen liittyvällä kampanjalla on kerätty 9,1 miljardia euroa Venäjän
hyökkäystä pakenevien ihmisten tukemiseen Ukrainassa ja sen ulkopuolella.
Tähän sisältyy miljardi euroa Euroopan komissiolta. Tämän lisäksi Euroopan
jälleenrakennus- ja kehityspankki on ilmoittanut miljardin euron lainasta,
jolla katetaan hyökkäyksen vuoksi pakenemaan joutuneiden ihmisten
tarpeita.
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9.4.2022

30 vuotta humanitaarista apua ja
pelastuspalveluoperaatioita
Kysymys 1
EU:n humanitaarista toimintaa ohjaa neljä periaatetta. Mainitse yksi.
 Humaanisuus,
puolueettomuus,
tasapuolisuus
riippumattomuus

ja

Kysymys 2
Mikä tahansa maa voi pyytää apua EU:n pelastuspalvelumekanismilta, kuten
myös Yhdistyneet kansakunnat ja sen erityisjärjestöt sekä kansainväliset
järjestöt. Vuonna 2021 mekanismi aktivoitiin 114 kertaa. Esimerkiksi i) covid19-pandemian vuoksi Euroopassa ja maailmanlaajuisesti, ii) Belgian tulvien
vuoksi, iii) Välimerellä, Länsi-Balkanilla ja Itävallassa riehuneiden
metsäpalojen vuoksi, iv) ihmisten kotiuttamiseksi Afganistanista ja v) Haitia
kohdanneen maanjäristyksen ja hurrikaanin vuoksi. Mikä on ollut tähän
mennessä suurin operaatio?


Venäjän hyökkäys Ukrainaan on käynnistänyt suurimman
hätäoperaation sitten mekanismin perustamisen.

Kysymys 3
Humanitaariset tarpeet ovat viime vuosina lisääntyneet dramaattisesti covid19-pandemian ja ilmastonmuutoksen vuoksi. Kuinka monta ihmistä tarvitsi
Yhdistyneiden kansakuntien arvioiden mukaan humanitaarista apua vuonna
2021?
A. 150 miljoonaa
B. 430 miljoonaa
C. 235 miljoonaa
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27.4.2022

Ehdotus uudeksi laillista
muuttoliikettä koskevaksi politiikaksi
Kysymys 1
Kuinka suuri on työikäisen väestön osuus EU:n koko väestöstä vuoteen 2070
mennessä?
A. Noin 45 %
B. Noin 55 %
C. Noin 65 %

Kysymys 2
Millä aloilla EU:ssa on työvoimapula?


Muun muassa matkailun, hotelli- ja
tietotekniikan ja terveydenhuollon aloilla

ravintola-alan,

Kysymys 3
Miksi EU tarvitsee laillista maahanmuuttoa?


Mahdollisia vastauksia: 1) EU:n talouden elpymisen
tukemiseksi, 2) EU:n työvoimapulan helpottamiseksi, 3)
väestöhaasteisiin vastaamiseksi, 4) tulevaisuuden tarpeisiin
valmistautumiseksi,
5)
lahjakkaiden/koulutettujen
henkilöiden houkuttelemiseksi, 6) luodakseen turvallisia
kanavia Eurooppaan pääsemiseksi, 7) tukeakseen EU:n
siirtymistä vihreään ja digitaaliseen talouteen

90
3.5.2022

Eurooppalaisen terveystietoalueen
käyttöönotto
Kysymys 1
Eurooppalainen terveystietoalue on ensimmäinen yhteinen eurooppalainen
data-avaruus, joka kumpuaa Euroopan datastrategiasta ja keskittyy tiettyyn
alaan. Mille muille aloille data-avaruuksia suunnitellaan? Mainitse yksi.


Helmikuussa 2020 hyväksytyssä Euroopan datastrategiassa
ilmoitettiin
data-avaruuksien
luomisesta
kymmenellä
strategisella alalla: terveys, maatalous, valmistusteollisuus,
energia, liikkuminen, rahoitus, julkishallinto, osaaminen ja
eurooppalaiset avoimen tieteen pilvipalvelut sekä vihreän
kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamisen monialainen
keskeinen tavoite.

Kysymys 2
Mainitse jokin etu, jonka eurooppalainen terveystietoalue tuo sinulle?





Terveystiedot ovat saatavilla sähköisessä muodossa
välittömästi ja maksutta.
Tietojaan voi jakaa terveydenhuollon ammattihenkilöille
kotimaassa tai muihin maihin.
Tietoja voi lisätä, virheitä korjata, rajoittaa pääsyä tietoihin
ja saada tietoa siitä, miten dataa käytetään.
Terveystiedot on oikeus saada yhteisessä eurooppalaisessa
muodossa.
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Kysymys 3
Mitä vaikutuksia eurooppalaisella terveystietoalueella on lääkäreiden ja
muiden terveydenhuollon ammattilaisten kannalta? Mainitse yksi.





Heillä on nopeampi pääsy potilastietoihin, myös muissa
maissa oleviin.
Hoidon jatkuvuutta voidaan parantaa, kun terveydenhuollon
ammattihenkilöt saavat terveystietoja helpommin ja
nopeammin.
He pääsevät helpommin eri järjestelmissä oleviin
potilaskertomuksiin, jolloin vältetään hallinnollinen rasite,
joka
aiheutuu
eri
järjestelmissä
olevien
tietojen
manuaalisesta kopioimisesta.

91
9.5.2022

Euroopan tulevaisuuskonferenssi
esittää loppuraporttinsa
Kysymys 1
Kuinka monta ehdotusta suunnilleen EU:n kansalaiset muotoilivat Euroopan
tulevaisuutta käsittelevän konferenssin aikana?
A. 29
B. 49
C. 69
*Euroopan parlamentin puhemies sekä komission ja neuvoston
puheenjohtajat saivat Strasbourgissa pidetyssä päätöstilaisuudessa
konferenssin osanottajilta loppuraportin, joka sisälsi 49 laaja-alaista,
kunnianhimoista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ehdotusta ja 326
yksittäistä toimenpidettä.

Kysymys 2
Mistä aiheista kansalaiset keskustelivat Euroopan tulevaisuutta
käsittelevässä konferenssissa? Mainitse yksi.
 Pääaiheita oli yhdeksän: 1) vahvempi talous, sosiaalinen
oikeudenmukaisuus ja työllisyys, 2) koulutus, kulttuuri,
nuoriso ja urheilu, 3) digitaalinen muutos, 4) eurooppalainen
demokratia, 5) arvot ja oikeudet, oikeusvaltioperiaate ja
turvallisuus,
6)
ilmastonmuutos
ja
ympäristö,
7)
terveydenhuolto, 8) EU maailmassa ja 9) muuttoliike.

Kysymys 3
Kolme EU-johtajaa allekirjoitti maaliskuussa 2021 yhteisen julistuksen, joka
pohjusti Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia. Ketkä nämä kolme
olivat?
 Yhteisen julistuksen Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä
konferenssista
allekirjoittivat
Euroopan
parlamentin
edesmennyt puhemies David Sassoli, Portugalin pääministeri
António Costa EU:n neuvoston puolesta ja komission
puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

92
11.5.2022

Ehdotus uudeksi EU-lainsäädännöksi,
jolla torjutaan lapsiin kohdistuvaa
seksuaaliväkivaltaa verkossa
Kysymys 1
Vuonna 2010 EU:ssa tehtiin 23 000 ilmoitusta lapsiin kohdistuvasta
seksuaaliväkivallasta. Kuinka monta ilmoitusta tehtiin vuonna 2020? i
250 000
A. Yli 500 000
B. Yli miljoona
*Seksuaaliväkivallasta tehtyjen ilmoitusten määrä on viime vuosina
lisääntynyt valtavasti. Monissa tapauksissa väkivalta tulee ilmi vasta, kun
tekijät paljastuvat verkossa. Komissio on ehdottanut uutta EU-lainsäädäntöä,
jolla tuetaan verkkopalvelujen tarjoajia, jotta verkossa lapsiin kohdistuva
seksuaaliväkivalta voidaan havaita, siitä voidaan ilmoittaa ja sitä voidaan
ehkäistä tehokkaammin.

Kysymys 2
Komissio on ehdottanut uutta EU-lainsäädäntöä verkossa lapsiin kohdistuvan
seksuaaliväkivallan torjumiseksi. Mitä tahoja uudet säännöt koskevat?
 Ehdotettuja
sääntöjä
sovelletaan
säilytysja
henkilöviestintäpalveluja (esim. sanomanvälityspalveluja)
EU:ssa
tarjoaviin
tahoihin,
sovelluskauppoihin
ja
internetyhteyden tarjoajiin.

Kysymys 3
Lasten oikeudet on kirjattu lapsen oikeuksia koskevaan YK:n yleissopimukseen
sekä EU:n perusoikeuskirjaan. Mainitse niistä yksi.
 Mahdollisia vastauksia: 1) oikeus elämään, 2) oikeus nimeen
ja
kansalaisuuteen,
3)
oikeus
identiteettiin,
4)
syrjimättömyys, 5) oikeus perheeseen, 6) terveydenhuolto, 7)
suojelu vaaroilta, 8) koulutus, 9) ajatuksen vapaus, 10)
tiedonsaanti
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18.5.2022

REPowerEU:n esittely
Kysymys 1
Mainitse yksi keino vähentää jokapäiväistä energiankulutustamme.


Keinoja on monia. Esimerkkejä: 1) huonelämpötilan
alentaminen / ilmastoinnin käytön vähentäminen, 2)
taloudellisempi ajotapa, 3) siirtyminen julkiseen liikenteeseen
ja aktiiviseen liikkumiseen, 4) kodinkoneiden tehokkaampi
käyttö

Kysymys 2
Mitä lyhyen aikavälin toimenpiteitä EU ehdotti REPowerEU-suunnitelmassaan
lopettaakseen riippuvuuden Venäjän fossiilisista polttoaineista? Mainitse yksi.


Mahdollisia vastauksia: 1) energiansäästö, 2) kaasun,
nesteytetyn maakaasun ja vedyn yhteisostot, 3) uudet
energiakumppanuudet luotettavien toimittajien kanssa, 4)
aurinko- ja tuulienergiahankkeiden nopea käynnistäminen, 5)
biometaanin tuotannon lisääminen, 6) kaasuvarastojen täyttö
80 prosenttiin kapasiteetista 1.11.2022 mennessä

Kysymys 3
Minkä maiden kanssa komissio allekirjoitti kesäkuussa 2022 kolmenvälisen
yhteisymmärryspöytäkirjan varmistaakseen maakaasun tuonnin Eurooppaan?
A. Egyptin ja Israelin kanssa
B. Norjan kanssa
C. Algerian kanssa

94
18.5.2022

Puolustusalan investointivajeiden
analysointi ja ehdotukset
lisätoimenpiteiksi, joilla vahvistetaan
Euroopan puolustuksen teollista ja
teknologista perustaa
Kysymys 1
Mitkä ovat suurimmat puolustusalan investointivajeet EU:ssa? Mainitse yksi.


Niitä ovat puolustusmenot, puolustusteollisuuden vajeet ja
puolustusvoimavarojen vajeet.

Kysymys 2
Komissio on ehdottanut erityistä lyhyen aikavälin välinettä, jolla halukkaita
jäsenvaltiota kannustetaan yhteishankintoja tekemällä paikkaamaan
kiireellisimmät ja kriittisimmät vajeet. Kuinka paljon komissio on valmis
investoimaan tähän ohjelmaan?
A. 250 miljoonaa euroa
B. 500 miljoonaa euroa
C. 750 miljoonaa euroa

Kysymys 3
Kuinka paljon
puolustukseen?

EU:n

jäsenvaltiot

yhteensä

käyttivät

vuonna

2020

A. 50 miljardia euroa
B. 100 miljardia euroa
C. 200 miljardia euroa
*Puolustukseen käytettiin yli 200 miljardia euroa. Vuonna 2021
yhteenlaskettujen puolustusmenojen arvioidaan kasvaneen 220 miljardiin
euroon.
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18.5.2022

Strateginen kumppanuus
Persianlahden maiden kanssa
Kysymys 1
Mikä maa ei ole Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsen?
A. Bahrain
B. Jordania
C. Kuwait

Kysymys 2
Milloin Euroopan talousyhteisön ja Persianlahden yhteistyöneuvoston välinen
yhteistyösopimus allekirjoitettiin?
A. Vuonna 1988
B. Vuonna 1989
C. Vuonna 1990

Kysymys 3
Mainitse yksi osa-alue, joka kuuluu EU:n ja Persianlahden kumppanuuden
piiriin?


Kumppanuus kattaa muun muassa seuraavat: kauppa ja
investoinnit, liikenne, energia, digitalisaatio, tutkimus ja
innovointi, avaruus, vihreä siirtymä, alueellinen turvallisuus,
humanitaarinen apu, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet.
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23.5.2022

Kriisiaikojen toimenpiteitä EU:n
liikenteen suojelemiseksi sisältävän
liikenteen varautumissuunnitelman
hyväksyminen
Kysymys 1
Mistä sanoista englanninkielinen lyhenne EASA tulee?
A. European Action Plan for Strategic Autonomy (Strategista
riippumattomuutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma)
B. European Association for Sustainable Agriculture (Euroopan kestävän
maatalouden järjestö)
C. European Union Aviation Safety Agency (Euroopan unionin
lentoturvallisuusvirasto)
*Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto on EU:n virasto, joka vastaa siviiliilmailun turvallisuudesta. Sen tavoitteena on saavuttaa erittäin tiukat
yhteiset turvallisuus- ja ympäristönsuojeluvaatimukset siviili-ilmailun alalla
ja varmistaa, että lentäminen on mahdollisimman turvallista.

Kysymys 2
Komissio on pyrkinyt vahvistamaan EU:n liikenteen häiriönsietokykyä
kriisiaikoina. Komission ehdottamassa liikenteen varautumissuunnitelmassa
hyödynnetään covid-19-pandemiasta saatuja kokemuksia ja otetaan
huomioon haasteet, joita EU:n liikennealalla on ollut Venäjän hyökättyä
Ukrainaan. Suunnitelma sisältää kymmenen keskeistä toimenpidettä. Mainitse
niistä yksi.


Mahdollisia vastauksia: 1) EU:n liikennelainsäädännön
mukauttaminen kriisitilanteisiin soveltuvaksi, 2) riittävän
tuen varmistaminen liikennealalle, 3) tavaroiden, palvelujen
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ja ihmisten vapaan liikkuvuuden varmistaminen, 4)
pakolaisvirtojen hallinta ja kotimaansa ulkopuolelle jääneiden
matkustajien ja kuljetustyöntekijöiden kotiuttaminen, 5)
yhteyksien ja matkustajien suojelun vähimmäistason
varmistaminen, 6) liikennettä koskevien tietojen jakaminen, 7)
liikennepolitiikan
koordinoinnin
vahvistaminen,
8)
kyberturvallisuuden
parantaminen,
9)
liikennealan
varautumisen testaaminen, 10) yhteistyö kansainvälisten
kumppanien kanssa

Kysymys 3
Mitä ovat vihreät kaistat?
A. Kaistoja ja siltoja, joilla eläimet voivat turvallisesti ylittää maantiet
EU:ssa
B. Kaistoja covid-19-rokotteiden kuljettamiseksi kaikkiin EU-maihin
C. Rajanylityspaikkoja,
joilla
varmistetaan
tavaroiden
keskeytyksetön kulku
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23.5.2022

Ehdotus säännöiksi, joilla
kriminalisoidaan pakotteiden
rikkominen sekä jäädytetään ja
takavarikoidaan pakotteita rikkovien
henkilöiden ja muiden rikollisten
varat ja omaisuus
Kysymys 1
EU perusti maaliskuussa 2022 työryhmän koordinoimaan venäläisiin ja
valkovenäläisiin oligarkkeihin kohdistettujen pakotteiden täytäntöönpanoa.
Mikä on työryhmän nimi?
A. Takavariointi- ja hävittämistyöryhmä
B. Jäljitys- ja jäädytystyöryhmä
C. Jäädyttämis- ja takavarikointityöryhmä

Kysymys 2
Kuinka monelle henkilölle EU oli heinäkuuhun 2022 mennessä määrännyt
pakotteita Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja
itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta?
A. 905:lle
B. 1212:lle
C. 1342:lle
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Kysymys 3
EU on asettanut Venäjälle osana talouspakotteita useita tuonti- ja
vientirajoituksia. Mitä tavaroita ei saa viedä EU:sta Venäjälle? Mainitse yksi.
Pakotteiden kohteena olevien tuotteiden luetteloon sisältyvät muun
muassa seuraavat:
 huipputeknologia (esim. kvanttitietokoneet ja kehittyneet
puolijohteet, huipputason elektroniikka ja ohjelmistot)
 tietyntyyppiset koneet ja kuljetusvälineet
 öljynjalostuksessa tarvittavat erityistuotteet ja -teknologia
 energiateollisuuden laitteet, teknologia ja palvelut
 ilmailu- ja avaruusteollisuuden tuotteet ja teknologia (esim.
ilma-alukset, lentokoneiden ja helikoptereiden varaosat tai
muut varusteet, lentopetroli)
 merenkulkuun liittyvät tuotteet ja radioviestintäteknologia
 useat kaksikäyttötuotteet (tavarat, joita voidaan käyttää
sekä
siviiliettä
sotilastarkoituksiin),
kuten
miehittämättömät ilma-alukset ja niiden ohjelmistot ja
salauslaitteet
 ylellisyystavarat (esim. luksusautot, -kellot ja -korut)
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7.6.2022

Poliittinen yhteisymmärrys
sukupuolijakauman tasapainottamisesta
yhtiöiden hallintoelimissä
Kysymys 1
Mitä ilmaisua käytetään usein vertauskuvana sen näkymättömän esteen
poistumiselle, joka estää naisia nousemasta johtotehtäviin?
A. Unelmien rikkoutuminen
B. Lasikaton rikkominen
C. Perinteiden murtaminen

Kysymys 2
Vain kolmannes toimivaan johtoon kuulumattomista hallintoelinten jäsenistä on
naisia, ja osuus on vielä pienempi toimivassa johdossa. Ehdotuksessa direktiiviksi
toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman
tasapainottamisesta asetetaan EU:n pörssissä noteeratuille EU:n yhtiöille
tavoitteeksi sukupuolten tasapuolisen edustuksen parantaminen. Mikä on tavoite?
A. Aliedustetun sukupuolen osuus toimivaan johtoon kuulumattomista
hallintoelinten jäsenistä on saatava vähintään 50 prosenttiin ja kaikista
hallintoelinten jäsenistä 43 prosenttiin.
B. Aliedustetun sukupuolen osuus toimivaan johtoon kuulumattomista
hallintoelinten jäsenistä on saatava vähintään 45 prosenttiin ja kaikista
hallintoelinten jäsenistä 38 prosenttiin.
C. Aliedustetun
sukupuolen
osuus
toimivaan
johtoon
kuulumattomista hallintoelinten jäsenistä on saatava vähintään
40 prosenttiin ja kaikista hallintoelinten jäsenistä 33 prosenttiin.

Kysymys 3
Mihin mennessä Euroopan komissio pyrkii saavuttamaan tasapuolisen
edustuksen (50 %) oman johtonsa kaikilla tasoilla?
A. Vuoden 2023 loppuun mennessä
B. Vuoden 2024 loppuun mennessä
C. Vuoden 2025 loppuun mennessä
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16.6.2022

Disinformaatiota koskevia
käytännesääntöjä vahvistetaan ja
niistä tehdään kattavampia
Kysymys 1
Mihin tai keihin disinformaatiota koskevia käytännesääntöjä sovelletaan?
A. Verkkoalustoihin,
johtaviin
teknologiayrityksiin
ja
käytännesäännöt allekirjoittaneisiin mainosalan keskeisiin
toimijoihin
B. Käyttäjiin
C. Lainvalvontaviranomaisiin

Kysymys 2
Mikä seuraavista ei ole allekirjoittanut tiukennettuja disinformaatiota
koskevia EU:n käytännesääntöjä?
A. Clubhouse
B. TikTok
C. Weibo

Kysymys 3
Mitä disinformaatiolla yleensä tarkoitetaan?
A. Internetissä tai muussa mediassa levitettäviä uutisilta näyttäviä
valheellisia tarinoita, jotka on yleensä luotu poliittiseen
vaikuttamiseen tai vitseiksi
B. Virheellistä tai harhaanjohtavaa sisältöä, jota jaetaan ilman
haitallista tarkoitusta, vaikka sen vaikutukset voivat silti olla
haitallisia
C. Virheellistä tai harhaanjohtavaa sisältöä, jota levitetään
petostarkoituksessa tai taloudellisen tai poliittisen hyödyn
turvaamiseksi ja joka voi aiheuttaa yleistä haittaa
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30.6.2022

Poliittinen yhteisymmärrys asetuksesta,
jolla puututaan ulkomaisten tukien
aiheuttamiin kilpailunvääristymiin
sisämarkkinoilla
Kysymys 1
Mikä on ulkomaisia tukia koskevan asetuksen tavoite?
A. Saada tuet WTO:n sääntöjen mukaisiksi
B. Säännellä kolmansiin maihin vaikuttavien EU:n varojen myöntämistä
C. Torjua kolmansien maiden tukia, jotka aiheuttavat
vääristymiä sisämarkkinoilla

Kysymys 2
Miksi ulkomaisia tukia koskevassa asetuksessa arvioidaan ainoastaan
ulkomaisia tukia?
A. Koska ulkomaiset tuet ovat haitallisempia kuin EU:ssa myönnetyt
tuet.
B. Koska EU:ssa myönnettyjä tukia arvioidaan jo EU:n
valtiontukisääntöjen perusteella.
C. Koska myös kolmannet maat arvioivat EU:n tukien vaikutusta
talouksiinsa.

Kysymys 3
Jos komissio havaitsee ulkomaisista tuista annetun asetuksen
soveltamisalaan kuuluvan ulkomaisen tuen, kielletäänkö tuki automaattisesti?
A. Kyllä, tuki kielletään automaattisesti.
B. Kyllä, tuki kielletään automaattisesti, jos sen todetaan vääristävän
sisämarkkinoita.
C. Ei, asetuksessa ei säädetä tukien automaattisesta
kieltämisestä, vaan niiden kielteisiä ja myönteisiä vaikutuksia
on arvioitava tapauskohtaisesti.
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19.7.2022

Liittymisneuvottelujen aloittaminen
Albanian ja Pohjois-Makedonian
kanssa
Kysymys 1
Mitkä olivat EU:n ehdokasmaat heinäkuussa 2022?
a. Israel, Armenia, Marokko ja Australia
b. Albania, Pohjois-Makedonia, Moldova, Montenegro, Serbia,
Turkki ja Ukraina
c. Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo ja Georgia

Kysymys 2
Mikä maa on viimeksi liittynyt EU:hun ja milloin tämä tapahtui?


Kroatia 1. heinäkuuta 2013

Kysymys 3
Kuinka moneen lukuun EU:n liittymisneuvottelut on jaettu?
A. 25:een
B. 35:een
C. 45:een

