U. VON DER LEYEN
KOMISIJA.
101 FAKTAS

U. von der Leyen vadovaujama Komisija nuo pat kadencijos pradžios vykdo
pažadą užtikrinti, kad Europos Sąjunga taptų ekologiškesnė, labiau
skaitmeninė ir teisingesnė. Be to, savo veikla ji reaguoja į daugelio europiečių
gyvenimą paveikusius istorinius įvykius – koronaviruso pandemiją ir Rusijos
karą prieš Ukrainą.
Šis žaidimas padės apžvelgti Komisijos pastarųjų trejų metų veiklą ir
pasitikrinti žinias apie pagrindines iniciatyvas, kurias ji pasiūlė, kad įgyvendintų
kadencijos pradžioje duotus pažadus ir įveiktų iškilusius precedento
neturinčius iššūkius.

Žaidimo taisyklės
Apie kiekvieną įvykį pateikiami trys su juo susiję klausimai. Vienam žaidėjui
atsistojus ant langelio, kitas (-i) žaidėjas (-ai) perskaito vieną iš šioje
brošiūroje pateiktų atitinkamų klausimų. Jei pirmasis žaidėjas atsako teisingai,
jis gali dar kartą ridenti kauliuką ir mėginti atsakyti į kitą klausimą. Jei jo
atsakymas neteisingas, kauliukas atitenka kitam žaidėjui. Kiekvienas žaidėjas
kauliuką gali ridenti ne daugiau kaip tris kartus iš eilės. Jei žaidėjas teisingai
atsako į visus tris klausimus, jis perduoda kauliuką kitam žaidėjui, tačiau įgyja
teisę į papildomą metimą kitą kartą, kai atėjus eilei žaisti atsako neteisingai.
Laimi tas žaidėjas, kuris pirmas pasiekia finišo liniją.

Pastaba. Šioje brošiūroje pateikta informacija atspindi 2022 m. rugpjūčio
16 d. buvusią padėtį.

2019-12-01

U. von der Leyen vadovaujama
Komisija pradėjo darbą
1 klausimas
Kiek moterų užėmė Europos Komisijos pirmininko pareigas?


Tik viena! 2019 m. gruodžio mėn. Ursula von der Leyen Europos
Komisijos pirmininko poste pakeitė Jeaną-Claude’ą Junckerį ir tapo
pirmąja moterimi, einančia šias pareigas.

2 klausimas
Kada Europos Parlamentas išrinko Ursulą von der Leyen Europos Komisijos
pirmininke?
A. 2019 m. gegužės mėn.
B. 2019 m. liepos mėn.
C. 2019 m. rugsėjo mėn.

3 klausimas
Ar galėtum įvardyti vieną iš šešių U. von der Leyen vadovaujamos Komisijos
politinių prioritetų?







Europos žaliasis kursas
prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa
žmonėms tarnaujanti ekonomika
pasaulyje stipresnė Europa
europinės gyvensenos propagavimas
naujas postūmis Europos demokratijai

01
2019-12-11

Pradėtas įgyvendinti
Europos žaliasis kursas
1 klausimas
Kokio pagrindinio tikslo Europos Komisija siekia įgyvendindama Europos žaliąjį
kursą?
A. Kad iki 2050 m. Europa taptų pirmuoju neutralaus poveikio
klimatui žemynu
B. Kad iki 2050 m. Europa taptų ekologiškiausiu žemynu
C. Kad iki 2050 m. Europa taptų didžiausia ekologiškų produktų
gamintoja

2 klausimas
Kokia priemonės „NextGenerationEU“ ir ES septynerių metų biudžeto
investicijų dalis bus skirta žaliajam kursui finansuoti?
A. Vienas trečdalis
B. Du trečdaliai
C. Trys trečdaliai

3 klausimas
Kokiu procentiniu dydžiu Europos Komisija siekia iki 2030 m. sumažinti
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį (palyginti su 1990 m. lygiu)?
A. Bent 15 %
B. Bent 35 %
C. Bent 55 %

02
2020–01–14

Pateiktas Europos
žaliojo kurso investicijų planas ir
Teisingos pertvarkos mechanizmas
1 klausimas
Kokia Europos žaliojo kurso investicijų plano paskirtis?
 Teikti ES finansavimą viešosioms ir privačiosioms
investicijoms, kurių reikia, kad Europa iki 2050 m. taptų
pirmuoju pasaulyje neutralaus poveikio klimatui bloku.

2 klausimas
Teisingos pertvarkos mechanizmas – viena iš svarbių priemonių, kuria
užtikrinama, kad prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos būtų
pereinama teisingai, nė vieno nepaliekant nuošalyje. Kiek lėšų bus sutelkta
pagal šį mechanizmą?
A. Ne mažiau kaip 20 mlrd. EUR
B. Ne mažiau kaip 60 mlrd. EUR
C. Ne mažiau kaip 100 mlrd. EUR

3 klausimas
Kuriems regionams Teisingos pertvarkos mechanizmas bus naudingiausias?
 Parama bus teikiama visoms valstybėms narėms, pirmiausia
regionams, kuriuose tarša anglies dioksidu didžiausia, ir
regionams, kuriuose daugiausiai žmonių dirba iškastinio kuro
pramonės sektoriuje.

03
2020-01-31

JK išstojo iš ES
1 klausimas
Kada buvo susitarta dėl Susitarimo dėl JK išstojimo iš ES ir kada jis įsigaliojo?


Dėl Susitarimo dėl JK išstojimo iš ES buvo susitarta 2019 m.
spalio 1 d., jis įsigaliojo 2020 m. vasario 1 d.

2 klausimas
Kas ėjo ES vyriausiojo derybininko pareigas derybose dėl JK išstojimo iš ES?


Michelis Barnier

3 klausimas
Kaip vadinasi per ES ir JK derybas rastas sprendimas dėl Airijos ir Šiaurės
Airijos?
A. Susitarimas dėl išstojimo
B. Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas
C. Protokolas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos

04
2020-02-05

Pateikta nauja
stojimo į ES derybų metodika
1 klausimas
Kokie yra keturi pagrindiniai naujosios plėtros metodikos principai?


Patikimumas, nuspėjamumas, dinamiškumas ir tvirtesnė
politinė kryptis.

2 klausimas
Kokio Europos miesto vardu pavadinti stojimo kriterijai, kuriuos šalis turi
atitikti, kad įgytų narės statusą?
A. Kopenhagos
B. Briuselio
C. Liublianos

3 klausimas
Kurios Vakarų Balkanų šalys yra ES šalys partnerės?


Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas, Juodkalnija, Šiaurės
Makedonija ir Serbija

05
2020-02-19

Paskelbta Europos skaitmeninės
ateities formavimo darbotvarkė
1 klausimas
Ar galėtum nurodyti vieną iš trijų pagrindinių Europos skaitmeninės
transformacijos ramsčių?


Galimi atsakymai: 1) žmonėms parankios technologijos; 2)
teisinga ir konkurencinga skaitmeninė ekonomika; 3) atvira,
demokratinė ir tvari visuomenė.

2 klausimas
ES siekia tapti pasauline lydere skaitmeninės transformacijos srityje. Ar gali
nurodyti būdą, kaip tai bus pasiekta?


Galimi atsakymai: 1) tampant skaitmeninės ekonomikos
pavyzdžiu kitoms pasaulio šalims; 2) remiant besivystančių
šalių perėjimą prie skaitmeninių technologijų; 3) parengiant
skaitmeninius standartus ir tarptautiniu mastu skatinant jų
taikymą.

3 klausimas
Ar galėtum nurodyti būdą, kaip skaitmeninė strategija padės ES neutralizuoti
poveikį klimatui įgyvendinant Europos žaliąjį kursą?


Galimi atsakymai: 1) įgyvendinant naują ES pramonės
strategiją; 2) gerinant ES gebėjimą prognozuoti ir valdyti
ekologines nelaimes; 3) remiant žiedinę ekonomiką; 4)
įgyvendinant žiedinę elektronikos gaminių iniciatyvą; 5) iki
2030 m. neutralizuojant duomenų centrų ir IRT infrastruktūros
poveikį klimatui; 6) pasinaudojant dirbtinio intelekto, 5G,
debesijos ir tinklo paribio, taip pat daiktų interneto privalumais;
7) remiant automatizuotą ir susietąjį transportą; 8) didinant
viešųjų pirkimų tvarumą; 9) nustatant universaliojo elektroninių
įrenginių įkroviklio standartą.

06
2020-03-04

Priimtas
Europos klimato teisės aktas
1 klausimas
Kiek laiko turėjo praeiti, kol įsigaliojo pasiūlymas dėl Europos klimato teisės
akto?
A. 1 metai ir 3 mėnesiai (2020 m. kovo mėn. – 2021 m. liepos
mėn.)
B. 2 metai ir 2 mėnesiai (2020 m. sausio mėn. – 2022 m. kovo mėn.)
C. 2 metai ir 6 mėnesiai (2019 m. gruodžio mėn. – 2022 m. gegužės
mėn.)

2 klausimas
Įvardyk vieną iš penkių Europos klimato teisės akto tikslų.


Galimi atsakymai: 1) nustatyti ilgalaikę kryptį, kaip iki
2050 m. socialiai teisingai ir ekonomiškai efektyviai pasiekti
neutralaus poveikio klimatui tikslą visose politikos srityse; 2)
nustatyti platesnio užmojo ES 2030 m. tikslą, kad Europa
galėtų atsakingai pasiekti tikslą iki 2050 m. neutralizuoti
poveikį klimatui; 3) sukurti pažangos stebėsenos sistemą ir
prireikus imtis tolesnių veiksmų; 4) užtikrinti nuspėjamumą
investuotojams ir kitiems ekonominės veiklos vykdytojams; 5)
užtikrinti, kad pertvarka, kuria siekiama neutralizuoti poveikį
klimatui, būtų negrįžtamas procesas.

3 klausimas
Kokiu procentiniu dydžiu ES siekia iki 2030 m. sumažinti grynąjį išmetamą
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį (palyginti su 1990 m. lygiu)?
A. Bent 30 %
B. Bent 55 %
C. Bent 72 %

07
2020-03-05

Priimta nauja 2020–2025 m.
lyčių lygybės strategija
1 klausimas
Kada buvo pirmą kartą nustatytas vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio
principas?
A. Romos sutartyje (1957 m.)
B. Mastrichto sutartyje (1992 m.)
C. Lisabonos sutartyje (2007 m.)

2 klausimas
Ar gali nurodyti bent vieną iš pagrindinių 2020–2025 m. lyčių lygybės
strategijos tikslų?


Galimi atsakymai: 1) smurto dėl lyties panaikinimas; 2) kova
su lyčių stereotipais; 3) lyčių nelygybės darbo rinkoje
panaikinimas; 4) vienodas moterų ir vyrų dalyvavimas
įvairiuose ekonomikos sektoriuose; 5) vyrų ir moterų darbo
užmokesčio ir pensijų skirtumo problemos sprendimas; 6) vyrų
ir moterų priežiūros pareigų skirtumo panaikinimas; 7) lyčių
pusiausvyros užtikrinimas sprendimų priėmimo ir politikos
srityse.

3 klausimas
Kokią ES nacionalinių parlamentų narių procentinę dalį sudaro moterys?
A. 10 %
B. 33 %
C. 49 %

08
2020-03-09

Priimta visapusiška ES strategija dėl
Afrikos
1 klausimas
Pasiūlytoje ES strategijoje dėl Afrikos numatytos penkios pagrindinės abiejų
žemynų partnerystės sritys. Ar gali nurodyti vieną iš jų?


Galimi atsakymai: 1) tvarus augimas ir darbo vietų kūrimas;
2) perėjimas prie žaliosios ekonomikos ir galimybės naudotis
energija; 3) skaitmeninė transformacija; 4) taika, saugumas ir
valdymas; 5) migracija ir judumas.

2 klausimas
Kiek investicijų siekiama sutelkti strategijos „Global Gateway“ Afrikos ir
Europos investicinių priemonių rinkiniu?
A. 100 mlrd. EUR
B. 150 mlrd. EUR
C. 200 mlrd. EUR

3 klausimas
Kada buvo oficialiai užmegzta Afrikos ir ES partnerystė?
A. 2000 m.
B. 2005 m.
C. 2010 m.
*Afrikos ir ES partnerystė oficialiai užmegzta 2000 m. Kaire įvykusiame
pirmajame Afrikos vienybės organizacijos (Afrikos Sąjungos pirmtakės) ir ES
aukščiausiojo lygio susitikime.

09
2020-03-10

Priimta nauja
pramonės strategija
1 klausimas
Kokia ES prekių eksporto procentinė dalis tenka pramonei?
A. 20 %
B. 40 %
C. 80 %

2 klausimas
Kokią procentinę dalį Europos įmonių galima laikyti mažosiomis ir vidutinėmis
įmonėmis (MVĮ)?
A. 10 %
B. 50 %
C. 99 %

3 klausimas
Kokią visos ES pridėtinės vertės procentinę dalį sukuria Europos pramonė?
A. 20 %
B. 40 %
C. 80 %

10
2020 m. kovas

Kovos su koronavirusu veiksmai
1 klausimas
Apie pirmąjį COVID-19 atvejį Europoje pranešta 2020 m. sausio 24 d. Kurioje
ES šalyje jis buvo užfiksuotas?
A. Ispanijoje
B. Italijoje
C. Prancūzijoje

2 klausimas
Kada ES paskelbė pirmąjį bendrą susitarimą dėl medicininių atsako į COVID19 priemonių viešojo pirkimo?
A. 2020 m. vasario mėn.
B. 2020 m. kovo mėn.
C. 2020 m. balandžio mėn.

3 klausimas
Kada ES pradėta skiepyti nuo COVID-19?
A. 2020 m. gruodžio mėn.
B. 2021 m. sausio mėn.
C. 2021 m. vasario mėn.

11
2020-05-04

Pasaulinio atsako į koronaviruso
grėsmę lėšų rinkimo renginys
1 klausimas
Vieningoje kovoje su COVID-19 pandemija Europos Komisija sujungė jėgas su
pasauliniais partneriais, siekdama užtikrinti, kad visos naujos vakcinos,
diagnostikos ir gydymo priemonės visame pasaulyje būtų prieinamos už
prieinamą kainą. 2020 m. gegužės 4 d. prasidėjo pasaulinio atsako į
koronaviruso grėsmę lėšų rinkimo renginys. Kiek lėšų jo metu buvo surinkta tą
dieną?
A. 4,4 mlrd. EUR
B. 7,4 mlrd. EUR
C. 10,4 mlrd. EUR

2 klausimas
Kokioms pagrindinėms sritims buvo skirtos per pasaulinio atsako į
koronaviruso grėsmę lėšų rinkimo renginį gautos lėšos?
A. Testavimo, gydymo ir prevencijos
B. Veiksmų, gydymo ir mokymo
C. Mokslinių tyrimų, investicijų ir diegimo

3 klausimas
Nuo COVID-19 pandemijos pradžios Europos komandos (ES, jos valstybių
narių ir Europos finansų įstaigų) atsakas išaugo iki 53,7 mlrd. EUR. Kiek šalių
gavo šią paramą?
A. 90
B. 110
C. 140

12
2020-05-07

Priimtas Pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo prevencijos veiksmų
planas
1 klausimas
Pinigų plovimas yra nusikaltimas, kurį sunku nustatyti. Jo padariniai gali turėti
didelį poveikį ES ekonomikai ir jos finansų sistemai. Todėl ES kova su pinigų
plovimu ir terorizmo finansavimu turi būti įvairiapusė. Būtina imtis veiksmų keliais
lygmenimis. Ar gali nurodyti vieną iš tokių veiksmų?


Galimi atsakymai: 1) veiksmingas galiojančių ES taisyklių
įgyvendinimas; 2) labiau suderintas taisyklių rinkinys; 3) ES
lygmens priežiūra; 4) finansinės žvalgybos padalinių veiklos
rėmimo ir bendradarbiavimo mechanizmo sukūrimas; 5) ES
lygmens baudžiamosios teisės nuostatų vykdymo užtikrinimas ir
keitimasis informacija; 6) ES pozicijos pasaulyje stiprinimas.

2 klausimas
ES sudarė didelės rizikos trečiųjų šalių, kurių nacionaliniai kovos su pinigų plovimu
ir terorizmo finansavimu režimai turi strateginių trūkumų, sąrašą. Ar gali nurodyti
bent vieną iš šio sąrašo tikslų?


Galimi atsakymai: 1) apsaugoti Sąjungos finansų sistemos ir
vidaus rinkos vientisumą; 2) didinti vidaus saugumą; 3) skatinti
darnų vystymąsi.

3 klausimas
Kiek trečiųjų šalių į tą sąrašą įtrauktos kaip keliančios didelę grėsmę Europos
Sąjungos finansų sistemai (2022 m. kovo 13 d. duomenimis)?
A. 20
B. 25
C. 30

13
2020-05-20

Priimta 2030 m. ES biologinės
įvairovės strategija ir strategija „Nuo
ūkio iki stalo“
1 klausimas
2030 m. biologinės įvairovės strategija siekiama išplėsti dabartines tinklo
„Natura 2000“ teritorijas. Kiek ES sausumos teritorijų ir jūrų teritorijos
priklauso tinklui „Natura 2000“?
A. 10 % sausumos teritorijų ir daugiau kaip 8 % jūrų teritorijos
B. 18 % sausumos teritorijų ir daugiau kaip 8 % jūrų teritorijos
C. 40 % sausumos teritorijų ir daugiau kaip 8 % jūrų teritorijos

2 klausimas
Strategija „Nuo ūkio iki stalo“ Komisija siekia paskatinti didinti ekologiniam
ūkininkavimui skiriamą žemės plotą. Kokia procentinė visos žemės ūkio
paskirties žemės dalis būtų skiriama ekologiniam ūkininkavimui 2030 m.?
A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %

3 klausimas
Kokia procentine dalimi iki 2030 m turėtų būti sumažintas trąšų naudojimas?
A. Bent 5 %
B. Bent 10 %
C. Bent 20 %

14
2020-05-27

Pristatyta priemonė
„NextGenerationEU“
1 klausimas
Kokia yra bendra priemonės „NextGenerationEU“ suma (dabartinėmis
kainomis)?
A. 750 mlrd. EUR
B. 806,9 mlrd. EUR
C. 853 mlrd. EUR

2 klausimas
Kokia priemonės „Next Generation EU“ lėšų dalis skirta kovai su klimato kaita?
A. 27 %
B. 37 %
C. 47 %

3 klausimas
Kokia priemonės „Next Generation EU“ lėšų dalis skirta skaitmeninei
pertvarkai?
A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %

15
2020-06-17

Pateikta
ES vakcinų strategija
1 klausimas
Įprastas vakcinos sukūrimo ir leidimo naudoti suteikimo procesas trunka 10
metų. Dėl būtinybės skubiai reaguoti į COVID-19 pandemiją šis procesas buvo
sutrumpintas iki:
A. 3–5 metų
B. 1–2 metų
C. 12–18 mėnesių

2 klausimas
Kas yra COVAX?
A. Farmacijos įmonė, kurianti COVID-19 vakcinas
B. Priemonė, kuria siekiama užtikrinti sąžiningas ir vienodas
galimybes gauti COVID-19 vakcinų visame pasaulyje
C. Nacionalinių ekspertų grupė, atliekanti vakcinų gamybos proceso
peržiūrą

3 klausimas
Kaip vadinasi Europos agentūra, kuri įvertino COVID-19 vakcinų saugumą?
A. Europos vaistų agentūra (EMA)
B. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)
C. Pasaulinis vakcinacijos ir imunizacijos aljansas (GAVI)

16
2020-06-24

Pradėta įgyvendinti 2020–2025 m.
ES strategija dėl nusikaltimų aukų teisių
1 klausimas
ES strategijoje dėl nusikaltimų aukų teisių kalbama apie svarbų nusikaltimų
aukų gijimo proceso aspektą – atkuriamojo teisingumo paslaugas. Kokios tai
paslaugos?


Atkuriamasis teisingumas apima įvairias paslaugas, pvz.,
tarpininkavimą tarp aukos ir nusikaltėlio, šeimų sueigą ir
sprendimo priėmimo apskritojo rato principu modelį. Šiomis
paslaugomis nusikaltimų aukoms suteikiama saugi aplinka
būti išgirstoms.

2 klausimas
Ką žymi skaičius 116 006?
A. Tai 2021 m. antrąjį pusmetį ES įvykdytų kibernetinių nusikaltimų
skaičius.
B. Tai specialiuose policijai skirtuose nediskriminavimo mokymuose
dalyvavusių asmenų skaičius.
C. Tai specialios pagalbos linijos, skirtos nusikaltimų aukoms
visoje Europoje, telefono numeris.

3 klausimas
Įvardyk bent vieną iš penkių pagrindinių ES strategijos dėl nusikaltimų aukų
teisių sričių.


Galimi atsakymai: 1) pranešimas apie nusikaltimus ir
bendravimas
su nusikaltimų aukomis; 2) parama
pažeidžiamiausioms aukoms ir jų apsauga; 3) galimybės gauti
kompensaciją užtikrinimas; 4) teisminių ir teisėsaugos
institucijų, sveikatos priežiūros tarnybų, socialinių darbuotojų
ir kitų subjektų bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas;
5) nusikaltimų aukų teisių rėmimas visame pasaulyje.

17
2020-07-01

Pateiktas jaunimo užimtumo rėmimo
priemonių rinkinys ir Europos įgūdžių
darbotvarkė
1 klausimas
Kas yra profesinis rengimas ir mokymas?


Profesinis rengimas ir mokymas yra vienas svarbiausių
mokymosi visą gyvenimą elementų, suteikiantis žinių, įgūdžių
ir kompetencijų, kurių reikia norint verstis konkrečia profesija
darbo rinkoje. Profesinis rengimas ir mokymas pritraukia
maždaug pusę ES vidurinių mokyklų absolventų ir padeda
dviem trečdaliams ES darbuotojų įgyti naujų įgūdžių ar
persikvalifikuoti. Jis padeda jaunuoliams pasirengti pirmajam
darbui, o suaugusiesiems suteikia galimybę įgyti naujų įgūdžių
ir plėtoti karjerą.

2 klausimas
Kiek jaunuolių gavo galimybę patekti į darbo rinką dėl Jaunimo garantijų
iniciatyvos?
A. Daugiau kaip 24 mln.
B. Daugiau kaip 20 mln.
C. Daugiau kaip 16 mln.

3 klausimas
Remiantis 2021 m. kovo mėn. Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų
planu, kokia procentinė suaugusiųjų dalis iki 2030 m. turėtų kasmet dalyvauti
mokymuose?
A. Bent 60 %
B. Bent 45 %
C. Bent 55 %

18
2020-07-08

Pateikta ES vandenilio strategija ir
energetikos sistemos integravimo
strategija
1 klausimas
Kiek šiuo metu Europoje suvartojamos energijos sudaro vandenilis?
A. 10 %
B. 5 %
C. Mažiau kaip 2 %

2 klausimas
Vienas iš pagrindinių Europos švariojo vandenilio aljanso tikslų – sudaryti
palankesnes sąlygas investicijoms į švarųjį vandenilį. Šiuo tikslu Aljansas
parengė perspektyvių investicinių projektų bazę. Kiek projektų į ją įtraukta?
A. 60
B. 750
C. 900

3 klausimas
Kiek vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių bus pagaminta ES iki
2030 m.?
A. 5 mln. tonų
B. 10 mln. tonų
C. 2 mln. tonų

19
2020-07-21

ES vadovai susitarė dėl ekonomikos
gaivinimo plano ir 2021–2027 m. DFP
1 klausimas
Kokia yra bendra 2021–2027 m. ES ilgalaikio biudžeto suma (dabartinėmis
kainomis)?
A. 1,211 trln. EUR
B. 0,5 trln. EUR
C. 3 trln. EUR

2 klausimas
Kuris iš tolesnių teiginių netinka priemonei „Next Generation EU“ apibūdinti?
A. Tai naujos kartos skaitmeninių produktų ES programa.
B. Tai laikina ekonomikos gaivinimo priemonė, skirta socialiniams ir
ekonominiams koronaviruso pandemijos padariniams šalinti.
C. Tai ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, skirta
paskoloms ir dotacijoms valstybėms narėms teikti.

3 klausimas
Ką reiškia sąvoka „sąlygų mechanizmas“ kalbant apie ES ilgalaikį biudžetą ir
ekonomikos gaivinimo planą?
A. Tai sąlygos, kuriomis ES nepriklausančios šalys gali teikti paraiškas
dėl paskolų.
B. Tai sąlygos, kuriomis ES biudžetas apsaugomas, kai valstybėje
narėje pažeidžiami teisinės valstybės principai.
C. Tai MVĮ investavimo pinigais į savo tvarių produktų gamybą sąlygos.
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2020-08-27

Pasirašyta pirmoji sutartis
su farmacijos bendrove dėl COVID-19
vakcinų įsigijimo
1 klausimas
Kiek COVID-19 vakcinų dozių Europos Komisija užsitikrino gauti iki 2022 m.
vidurio?
A. Iki 4,2 mlrd. dozių
B. Iki 3 mlrd. dozių
C. Iki 1,5 mlrd. dozių

2 klausimas
Su keliomis bendrovėmis Europos Komisija pasirašė sutartis dėl aprūpinimo
COVID-19 vakcinomis?
A. Su 5 bendrovėmis
B. Su 8 bendrovėmis
C. Su 11 bendrovių

3 klausimas
Kiek vakcinų iki šiol patvirtinta ES? Ar gali nurodyti gamintojus?



Iki šiol ES patvirtintos šešios vakcinos, jų gamintojai:
„BioNTech“ ir „Pfizer“, „Moderna“, „AstraZeneca“, „Janssen
Pharmaceutica NV“, „Novavax“ ir „Valneva“.
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2020-09-18

Pateiktas pirmasis ES kovos
su rasizmu veiksmų planas
1 klausimas
Kada buvo paskirtas pirmasis ES kovos su rasizmu koordinatorius?
A. 2020 m.
B. 2021 m.
C. 2022 m.

2 klausimas
Ar gali įvardyti bent vieną tikslą, kurio ES nori pasiekti įgyvendindama savo
kovos su rasizmu veiksmų planą?


Galimi atsakymai: 1) tobulinti ES teisės aktų, kuriais
užtikrinama apsauga nuo diskriminacijos, įgyvendinimą; 2)
mokyti teisėsaugos institucijas (pvz., nacionalinę policiją),
kaip užkirsti kelią rasiniam ar etniniam profiliavimui, kad būtų
užtikrintas deramas viešosios tvarkos palaikymas ir apsauga;
3) gerinti valstybių narių nacionalinių rasizmo prevencijos ir
kovos su juo veiksmų planų įgyvendinimą; 4) kovoti su
neapykantą kurstančiomis kalbomis internete; 5) didinti ES
darbuotojų įvairovę, užkirsti kelią bet kokiai galimai
diskriminacijai įdarbinimo procese; 6) stiprinti partnerystę su
pilietinės visuomenės veikėjais.

3 klausimas
Kokiu ES šūkiu išreiškiama teigiama skirtingų kultūrų, tradicijų, kalbų įtaka ir
atspindimos ES kovos su rasizmu veiksmų plano idėjos?



„Suvienijusi įvairovę“
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Pateiktas naujas migracijos ir
prieglobsčio paktas
1 klausimas
Kiek žmonių imigravo į ES 2020 m.?
A. 3,1 mln.
B. 1,92 mln.
C. 530 000

2 klausimas
Iš kiek šalių 2021 m. į ES atvyko prieglobsčio prašytojai?
A. Iš maždaug 140 šalių
B. Iš maždaug 80 šalių
C. Iš maždaug 60 šalių

3 klausimas
Kuriose trijose ES šalyse 2021 m. užfiksuotas didžiausias pirmą kartą pateiktų
prieglobsčio prašymų skaičius (tenkantis vienam gyventojui)?
A. Ispanijoje, Italijoje ir Graikijoje
B. Kipre, Austrijoje ir Slovėnijoje
C. Lenkijoje, Vengrijoje ir Čekijoje
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2020-09-24

Priimtas skaitmeninių
finansų dokumentų rinkinys
1 klausimas
Vienas iš ES plataus masto užmojų yra perėjimas prie skaitmeninių
technologijų, kad Europa taptų pasaulinio masto skaitmeninės srities veikėja.
Tuo tikslu buvo parengta Skaitmeninių finansų strategija. Nurodyk bent vieną
sritį, kurią ES siekia patobulinti įgyvendindama šią strategiją.


Galimi atsakymai: 1) tarpvalstybinės finansinės paslaugos,
vartotojams skirti finansiniai produktai; 2) duomenimis
grindžiamos inovacijos; 3) duomenų valdymas, pvz., duomenų
apsauga ir priežiūra; 4) MVĮ finansavimas; 5) finansinių
paslaugų teikėjų konkurencijos skatinimas.

2 klausimas
Kas yra kriptoturtas?


Kriptoturtas yra skaitmeninio pavidalo vertės arba teisės,
kurias galima perleisti ir laikyti elektroniniu būdu, naudojant
blokų grandinės technologiją. Kriptoturtas gali būti
naudojamas kaip skaitmeninės monetos arba žetonai
finansinėms paslaugoms gauti arba kaip mokėjimo priemonė.

3 klausimas
Skaitmeninių finansų dokumentų rinkinyje Komisija pasiūlė Skaitmeninės
veiklos atsparumo aktą (SVAA). Kokia SVVA paskirtis?
A. Šiuo aktu siekiama skatinti atsakingas inovacijas ir finansinių
paslaugų teikėjų konkurenciją.
B. Šio akto tikslas – palengvinti vartotojų atsiskaitymą parduotuvėse ir
užtikrinti e. prekybos operacijų saugumą ir patogumą.
C. Šiuo aktu siekiama užtikrinti, kad visi finansų sistemos
dalyviai turėtų būtinas apsaugos priemones kibernetiniams
išpuoliams ir kitai rizikai sumažinti.
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2020-10-06

Priimtas Vakarų Balkanų ekonomikos
ir investicijų planas
1 klausimas
Kiek lėšų numatoma sutelkti pagal Vakarų Balkanų ekonomikos ir investicijų
planą?
A. Iki 29 mlrd. EUR
B. Iki 16 mlrd. EUR
C. Iki 13 mlrd. EUR

2 klausimas
Ar gali nurodyti bent vieną sritį, kurioje projektai bus finansuojami pagal
Vakarų Balkanų ekonomikos ir investicijų planą?


Galimi atsakymai: 1) darnusis transportas; 2) švari energija,
3) aplinka ir klimatas; 4) skaitmeninė sritis; 5) privatusis
sektorius, 6) žmogiškasis kapitalas.

3 klausimas
Reformų įgyvendinimą Vakarų Balkanuose ES remia finansinėmis ir
techninėmis priemonėmis. Kaip vadinasi viena iš pagrindinių programų, pagal
kurią ES šiuo teikia šią pagalbą?
A. Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP)
B. ES pasirengimo narystei paramos kaimo plėtrai priemonės (IPARD)
programa
C. Bendrijos paramos rekonstrukcijai, plėtrai ir stabilizavimui programa
(CARDS)

25
.2020-10-07

Priimtas 10 metų paramos romams
ES planas
1 klausimas
Kiek romų gyvena ES?
A. Apie 3,5 mln.
B. Apie 8 mln.
C. Apie 6 mln.

2 klausimas
Kiek romų patyrė diskriminaciją per pastaruosius 5 metus?
A. 31 %
B. 41 %
C. 51 %

3 klausimas
10 metų paramos romams ES plane numatytos septynios pagrindinės
veiksmų sritys. Ar gali nurodyti vieną iš jų?


Tos sritys: lygybė, įtrauktis,
užimtumas, sveikata ir būstas.

dalyvavimas,

švietimas,
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Priimta nauja
cheminių medžiagų strategija
1 klausimas
Cheminės medžiagos yra svarbi mūsų kasdienio gyvenimo dalis, tačiau kai
kurios jų gali labai pakenkti mūsų sveikatai ar aplinkai. Todėl Europos Komisija
priėmė naują cheminių medžiagų strategiją. Tam tikroms cheminių medžiagų
grupėms skirti atskiri teisės aktai. Ar gali nurodyti bent vieną tokią grupę?


Galimi atsakymai: 1) biocidai; 2) pesticidai; 3) vaistai; 4)
kosmetika; 5) endokrininę sistemą ardančios medžiagos ir kt.

2 klausimas
Kokie yra cheminių medžiagų strategijos tikslai?


Galimi atsakymai: 1) apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką; 2)
kurti saugias ir tvarias chemines medžiagas; 3) kurti aplinką
be toksinių medžiagų.

3 klausimas
Ar gali pateikti kasdienio naudojimo produkto, kuriame yra cheminių
medžiagų, pavyzdį?


Galimi atsakymai: 1) žaislai ir kiti vaikams skirti gaminiai; 2)
maisto produktai; 3) kosmetika; 4) baldai; 5) tekstilės
gaminiai.
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2020-10-27

Išmokėta pirmoji išmoka pagal
balandžio mėn.
pradėtą įgyvendinti priemonę SURE
1 klausimas
Ką žymi santrumpa SURE?
A. Nedarbo mažinimo, atsigavimo ir ekonomikos strategija
B. Paramos priemonė nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios
situacijos mažinti (angl. Support to mitigate Unemployment
Risks in an Emergency)
C. Sąjungos registruotų darbo vietų sistema

2 klausimas
Dėl kurios krizės pradėta taikyti priemonė SURE? Kokioms pagrindinėms
sritims ji skirta?
1. Ši priemonė pradėta taikyti dėl koronaviruso pandemijos.
2. Ji skirta darbo vietoms apsaugoti, žmonėms darbo rinkoje
išlaikyti, sutrumpintos darbo laiko tvarkos išlaidoms padengti.

3 klausimas
Kokios trys šalys gavo pirmąją SURE išmoką?
A. Ispanija, Italija ir Lenkija
B. Prancūzija, Portugalija ir Slovėnija
C. Graikija, Slovakija ir Vokietija

28
2020-11-11

Pradėta įgyvendinti
naujoji vartotojų darbotvarkė
1 klausimas
Kaip pagal naująją vartotojų darbotvarkę vartotojams bus sudaromos sąlygos
aktyviai dalyvauti žaliosios pertvarkos procese? Ar gali pateikti pavyzdžių?


Galimi atsakymai: 1) užtikrinant, kad vartotojams ES rinkoje būtų
prieinami tvarūs produktai ir kad vartotojai būtų geriau
informuoti, kad galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus;
2) geriau informuojant vartotojus apie produktų tvarumą; 3)
apsaugant vartotojus nuo tam tikros praktikos, pvz., ekologinio
manipuliavimo ar ankstyvo nusidėvėjimo; 4) skatinant taisyti ir
naudoti tvaresnius bei žiedinius gaminius; 5) skatinant įmones
remti tvarų vartojimą.

2 klausimas
Vartotojų išlaidos – tai visos lėšos, kurias asmenys išleidžia galutinėms prekėms
ir paslaugoms. Kokią procentinę ES BVP dalį sudaro šios išlaidos?
A. 45 %
B. 33 %
C. 54 %

3 klausimas
ES įgalina vartotojus aktyviai dalyvauti žaliosios pertvarkos procese, pavyzdžiui,
rinktis tvaresnius produktus. Vienas iš ES veiksmų – apsaugoti vartotojus nuo
ekologinio manipuliavimo praktikos. Ką reiškia sąvoka „ekologinis
manipuliavimas“?
A. Chemines medžiagas, kurias bendrovės naudoja tekstilės gaminiams
gaminti
B. Tokią praktiką, kai bendrovės sudaro klaidingą įspūdį apie savo
produktų poveikį arba naudą aplinkai
C. Bendrovių praktiką nemokamai teikti iš plastiko pagamintas dovanėles
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2020-11-11

Žengti pirmieji žingsniai kuriant
Europos sveikatos sąjungą
1 klausimas
Kurdama Europos sveikatos sąjungą ES planuoja sustiprinti dviejų pagrindinių
šios srities ES agentūrų pasirengimą krizėms ir reagavimą į jas. Kokios tai
agentūros?
A. Europos gynybos agentūra ir Europos cheminių medžiagų agentūra
B. Europos vaistų agentūra ir Europos ligų prevencijos ir
kontrolės centras
C. Europos maisto saugos tarnyba ir ES kibernetinio saugumo agentūra

2 klausimas
Vienas iš svarbių Europos sveikatos sąjungos elementų yra Europos kovos su
vėžiu planas. Ar galėtum paaiškinti, kokia jo paskirtis?


Europos kovos su vėžiu planu siekiama užkirsti kelią vėžiui ir
užtikrinti aukštą vėžiu sergančių pacientų, jį įveikusių asmenų,
jų šeimos narių ir slaugytojų gyvenimo kokybę.

3 klausimas
Kurioje ES šalyje yra įsikūręs Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras
(ECDC)?
A. Belgijoje
B. Švedijoje
C. Lenkijoje

30
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Pristatyta pirmoji ES LGBTIQ asmenų
lygybės strategija
1 klausimas
Europos Komisija ėmėsi aktyvesnių veiksmų, kuriais skatinama lygybės
sąjunga visiems, ir priėmė pirmąją ES LGBTIQ asmenų lygybės strategiją. Joje
pagal keturis ramsčius išdėstyti tikslai, kuriuos reikia pasiekti iki 2025 m. Kaip
manai, ką apima šie ramsčiai? Ar galėtum nurodyti bent vieną konkrečią sritį,
kurioje reikėtų nuveikti daugiau?


Galimi atsakymai: 1) kova su LGBTIQ asmenų diskriminacija;
2) šių asmenų saugumo užtikrinimas; 3) įtraukios visuomenės
kūrimas; 4) raginimas užtikrinti LGBTIQ asmenų lygybę visame
pasaulyje.

2 klausimas
Kaip apibūdintum vaivorykštės šeimą?


Vaivorykštės šeima – tai šeima, kurios vienas ar daugiau narių
yra LGBTIQ asmuo (-enys), arba šeima, kurioje tėvai yra
LGBTIQ asmenys.
Dėl skirtingų įstatymų įvairiose valstybėse narėse
vaivorykštės šeimoms kertant ES vidaus sienas šeimos ryšiai
gali ne visada būti pripažįstami. Komisija pateiks teisėkūros
iniciatyvą dėl tėvystės tarpusavio pripažinimo ir išnagrinės
galimas priemones tos pačios lyties asmenų partnerystės
tarpusavio pripažinimui valstybėse narėse remti.

3 klausimas
Kokia LGBTIQ asmenų procentinė dalis 2019 m. jautėsi diskriminuojama?
A. 37 %
B. 43 %
C. 52 %
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2020-11-25

Pateiktas Lyčių lygybės veiksmų
planas
1 klausimas
ES pateikė plataus užmojo planus skatinti lyčių lygybę ir moterų įgalėjimą
vykdydama išorės veiksmus. Moterys ir mergaitės yra itin svarbi vystymosi ir
pokyčių varomoji jėga. Tačiau daugelis šiuolaikinių iššūkių joms daro
neproporcingą poveikį. Kokią procentinę dėl klimato kaitos perkeltų gyventojų
dalį sudaro moterys?
A. 60 %
B. 70 %
C. 80 %

2 klausimas
Kokia yra Pekino deklaracijos esmė?


Pekino deklaracija ir veiksmų platforma, kurias 1995 m.
vienbalsiai priėmė 189 šalys, laikomos visapusiškiausia
pasauline moterų teisių politikos sistema.

3 klausimas
Kokia visų 2021–2025 m. ES lyčių lygybės veiksmų plane numatytų naujų
išorės veiksmų procentinė dalis skirta lyčių lygybei užtikrinti ir moterų
įgalėjimui skatinti 2025 m.?
A. 62 %
B. 76 %
C. 85 %
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2020-12-02

Pateiktas pasiūlymas dėl naujos
transatlantinės pasaulinio
bendradarbiavimo darbotvarkės
1 klausimas
Naujoji transatlantinė pasaulinio bendradarbiavimo darbotvarkė apima
keturias prioritetines sritis. Ar galėtum nurodyti vieną iš jų?


Galimi atsakymai: 1) sveikatos srities atsakas; 2) žalioji
lyderystė; 3) prekyba ir technologijos; 4) pasaulinio masto
veiksmai ir saugumas.

2 klausimas
Kokią bendradarbiavimo tarybą, remdamosi minėta darbotvarke, 2021 m.
įsteigė ES ir JAV?
A. Gynybos ir saugumo tarybą
B. Prekybos ir technologijų tarybą
C. Pasirengimo krizėms tarybą

3 klausimas
Bendros JAV investicijos ES yra didesnės nei visoje Azijoje. Kiek kartų jos yra
didesnės?
A. Du kartus
B. Tris kartus
C. Keturis kartus
*Bendros JAV investicijos ES yra tris kartus didesnės nei visoje Azijoje. ES
investicijos JAV yra maždaug aštuonis kartus didesnės nei ES investicijos
Indijoje ir Kinijoje paėmus kartu.
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2020-12-03

Pateiktas
Europos demokratijos veiksmų planas
1 klausimas
Kokios yra pagrindinės Europos demokratijos veiksmų plano priemonės?
A. Sąžiningi rinkimai, laisva žiniasklaida ir kova su
dezinformacija
B. Žmonių skatinimas dalyvauti politikos formavimo procese ir balsuoti
rinkimuose
C. Demokratijos stiprinimas vietos lygmeniu

2 klausimas
Kokie pasiūlymai dėl laisvų ir sąžiningų rinkimų apsaugos įtraukti į Europos
demokratijos veiksmų planą? Ar gali pateikti pavyzdžių?


Galimi atsakymai: 1) naujos politinės reklamos skaidrumo
taisyklės; 2) galiojančių Europos politinių partijų finansavimo
taisyklių peržiūra; 3) naujo ES rinkimų atsparumo mechanizmo
sukūrimas siekiant kovoti su grėsmėmis rinkimų procesui; 4)
pagarbos viešuose debatuose skatinimas ir kova su
neapykantą kurstančiomis kalbomis internete.

3 klausimas
Vienas iš Europos demokratijos veiksmų plano tikslų – geresnė žurnalistų ir
žmogaus teisių gynėjų apsauga. Kiek fizinių ir teisinių išpuolių prieš žurnalistus
ir žiniasklaidos darbuotojus 24 ES valstybėse narėse buvo užregistruota
žiniasklaidos laisvės greitojo reagavimo platformoje 2021 m.?
A. 147
B. 439
C. 651
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Pateiktas
Skaitmeninių paslaugų aktas ir
Skaitmeninių rinkų aktas
1 klausimas
Nurodyk kelias naujas Skaitmeninių paslaugų aktu nustatytas taisykles.










Galimi atsakymai:
kovos su neteisėtu interneto turiniu, įskaitant neteisėtas prekes ir
paslaugas, priemonės;
naujos pardavėjų atsekamumo elektroninėse prekyvietėse taisyklės,
kurios padės didinti pasitikėjimą ir lengviau nustatyti sukčius;
visiems suprantamos, skaidrios ir aiškios naudojimosi platformomis
sąlygos, kurių taikymas nėra savavališkas;
naudotojai turi teisę apskųsti sprendimus dėl turinio moderavimo ir
imtis teisių gynimo priemonių dėl tokių sprendimų;
internete visapusiškai saugomos pagrindinės teisės, įskaitant žodžio
laisvę;
platformos turi mažinti tokią riziką kaip dezinformacija ar
manipuliavimas rinkimais, kibernetinis smurtas prieš moteris arba
žala nepilnamečiams internete;
draudimas vykdyti tikslinę reklamą interneto platformose, kuriant
vaikų profilius arba remiantis specialių kategorijų asmens
duomenimis, pavyzdžiui, etnine kilme, politinėmis pažiūromis ar
seksualine orientacija., taip pat draudimas interneto platformų
sąsajoje naudoti manipuliatyvius dizaino sprendimus;
naujos nuostatos, pagal kurias tyrėjai turi galimybę naudotis
pagrindinių platformų duomenimis, kad galėtų patikrinti, kaip jos
veikia ir kaip keičiasi internetinė rizika.
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2 klausimas
Ar ES pagrindinių teisių chartija saugomi interneto naudotojų asmens
duomenys?
A. Taip, bet tai nėra konkrečiai įvardyta.
B. Taip, Chartijos 8 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas turi
teisę į savo asmens duomenų apsaugą.
C. Ne, Chartiją reikia atnaujinti, kad į ją būtų įtraukta visapusiška asmens
duomenų apsauga.

3 klausimas
Ką reiškia sąvoka „prieigos valdytojas“?
A. Tai platformos, kurios daro didelį poveikį vidaus rinkai ir yra
svarbi priemonė verslo klientams pasiekti savo galutinius
naudotojus.
B. Tai platformos, tikrinančios kitų internetu veikiančių įmonių atitiktį
BDAR.
C. Tai įmonės, turinčios specialių žinių šioje srityje.
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Komisija suteikė leidimą
naudoti pirmą saugią ir veiksmingą
COVID-19 vakciną
1 klausimas
Kaip vadinasi bendrovė, kurios pagaminta COVID-19 vakcina buvo pirmoji
vakcina, kurią Komisija leido naudoti ES?
A. „BioNTech-Pfizer“
B. „Moderna“
C. „AstraZeneca“

2 klausimas
Skiepai padeda žmogaus imuninei sistemai įveikti paplitusią ligą, su kuria jis
gali susidurti. Ar galėtum nurodyti ligą, nuo kurios apsaugo skiepai?


Galimi atsakymai: 1) hepatitas B; 2) žmogaus papilomos
virusas (ŽPV); 3) gripas; 4) tymai, kiaulytė ir raudonukė; 5)
poliomielitas; 6) stabligė; 7) tuberkuliozė.

3 klausimas
Kokia procentinė suaugusių ES piliečių dalis buvo paskiepyta per pirmuosius
vakcinacijos metus?
A. 65 %
B. 78 %
C. 89 %
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2020-12-27

Nuo COVID-19 paskiepyti
pirmieji europiečiai
Tu esi paskiepytas. Mesk kauliuką dar kartą.
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2021-01-01

2021-ieji – Europos
geležinkelių metai
1 klausimas
Europos geležinkelių metų proga atkreiptas dėmesys į geležinkelių kaip
tvarios, pažangios ir saugios transporto priemonės naudą. Geležinkeliai –
viena tvariausių keleivinio ir krovininio transporto rūšių. Kokia procentinė
transporto sektoriuje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų dalis ES
tenka geležinkeliams?
A. 10 %
B. 5 %
C. Mažiau kaip 0,5 %

2 klausimas
Europos geležinkelių metų proga 2021 m. rugsėjo 2 d. – spalio 7 d. žemyną
pervažiavo specialus ES traukinys – „Connecting Europe Express“. Keliose
šalyse sustojo šis traukinys?
A. 20 šalių
B. 26 šalyse
C. 27 šalyse

3 klausimas
Keliais sąstatais judėjo traukinys „Connecting Europe Express“?
A. Važiavo trys atskiri sąstatai, valdomi skirtingų ES valstybių
narių geležinkelio įmonių.
B. Važiavo keturi atskiri sąstatai, valdomi ES valstybių narių ir Šveicarijos
geležinkelio įmonių.
C. Važiavo po vieną sąstatą iš kiekvienos valstybės narės.
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2021-01-18

Komisija pradėjo Naujojo europinio
bauhauzo iniciatyvos koncepcijos
kūrimo etapą
1 klausimas
Kas yra bauhauzas?
A. Japoniškas žodis, reiškiantis tvarumą.
B. Graikijos filosofijos koncepcija, apibūdinanti ekonomikos ir
visuomenės formą, kuri yra ilgalaikė ir gali būti įgyvendinama
pasauliniu mastu.
C. Vokietijos meno mokykla, veikusi 1919–1933 m.
*Naujasis europinis bauhauzas yra įkvėptas 1919 m. Valterio Gropijaus
Vokietijoje įkurtos to paties pavadinimo meno mokyklos eksperimentinių
funkcionalizmo principų ir siekio kuo tinkamiau naudoti medžiagas nekeičiant
jų prigimties. 1933 m. šią mokyklą uždarius naciams, jos idėjas plačiai skleidė
jos studentai ir darbuotojai, įskaitant V. Kandinskį, P. Klė, L. Feiningerį, L.
Mohojų-Nagį ir L. Mysą van der Rohę.

2 klausimas
Kokios yra trys pagrindinės naujojo europinio bauhauzo judėjimo vertybės?
A. Tvarumas, estetika ir įtrauktis
B. Tvarumas, integracija ir įvairovė
C. Pagarba, pažanga ir įtraukumas

3 klausimas
Su kuriuo Europos Komisijos prioritetu daugiausia susijęs Naujojo europinio
bauhauzo judėjimas?
A. Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa
B. Europos žaliasis kursas
C. Europinės gyvensenos propagavimas
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Pateiktas pasiūlymas dėl
Naujosios Viduržemio jūros regiono
darbotvarkės
1 klausimas
Naujosios Viduržemio jūros regiono darbotvarkės tikslas – padėti atnaujinti ir
stiprinti ES ir jos pietinių kaimyninių šalių strateginę partnerystę. Ar gali
nurodyti bent vieną iš pietinių kaimyninių šalių?


Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Libanas, Libija, Marokas,
Palestina*, Sirija ir Tunisas.
*Šis pavadinimas neturi būti aiškinamas kaip Palestinos Valstybės
pripažinimas ir jis nekeičia valstybių narių skirtingų pozicijų dėl šio klausimo.

2 klausimas
Kiek lėšų skirta Naujajai Viduržemio jūros regiono darbotvarkei įgyvendinti
2021–2027 m.?
A. Iki 15 mlrd. EUR
B. Iki 26 mlrd. EUR
C. Iki 30 mlrd. EUR

3 klausimas
Kaip vadinasi 1995 m. pasirašyta deklaracija, kuria užmegzta ją pasirašiusių
ES ir pietinių Viduržemio jūros regiono šalių partnerystė?
A. Barselonos deklaracija
B. Kairo deklaracija
C. Beiruto deklaracija
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2021-02-17

Komisija pasiūlė įsteigti HERA
inkubatorių
1 klausimas
Kokios institucijos pavadinimą žymi santrumpa HERA?
A. Europos sveikatos srities įrodymų ir mokslinių tyrimų institucijos
B. Europos sveikatos išlaidų ir reguliavimo institucijos
C. Europos pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms
ir reagavimo į jas institucijos (angl. European Health
Emergency Preparedness and Response Authority)

2 klausimas
HERA veikla vykdoma dviem etapais. Kokie tai etapai?
A. Pasirengimo etapas ir krizės etapas
B. Analizės etapas ir veiksmų etapas
C. Numatymo etapas ir veiklos etapas

3 klausimas
Kokio dydžio pradinis biudžetas buvo skirtas HERA inkubatoriui?
A. 6 mlrd. EUR iš dabartinės 2022–2027 m. daugiametės
finansinės programos; dalis tų lėšų bus skiriama iš papildomų
priemonės „NextGenerationEU“ išteklių.
B. 9 mlrd. EUR iš dabartinės 2022–2027 m. daugiametės finansinės
programos; dalis tų lėšų bus skiriama iš papildomų priemonės
„NextGenerationEU“ išteklių.
C. 3,5 mlrd. EUR iš dabartinės 2022–2027 m. daugiametės finansinės
programos – visos tos lėšos bus skiriamos iš papildomų priemonės
„NextGenerationEU“ išteklių.

41
2021-03-03

Pateikta 2021–2030 m. neįgaliųjų
teisių strategija
1 klausimas
Kokia buvo pirmoji žmogaus teisių konvencija, prie kurios prisijungė ES?
A. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija
B. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija
C. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija

2 klausimas
Kokia yra dirbančių neįgaliųjų procentinė dalis ES?
A. 60,1 %
B. 55 %
C. 50,8 %

3 klausimas
Ar egzistuoja Europos neįgaliojo kortelė, suteikianti galimybę abipusiškai
pripažinti neįgalumo statusą visose ES valstybėse narėse?
A. Taip
B. Ne
C. Dar ne. Atitinkamas Komisijos pasiūlymas bus pateiktas
2023 m. pabaigoje, remiantis 8 valstybėse narėse vykdomo
bandomojo tyrimo rezultatais.
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2021-03-04

Pateiktas Europos socialinių teisių
ramsčio veiksmų planas
1 klausimas
Kiek pagrindinių principų ir teisių nustatyta Europos socialinių teisių ramstyje?
A. 18
B. 20
C. 25

2 klausimas
Kurie iš toliau nurodytų trijų plataus užmojo ES tikslų nėra nustatyti Komisijos
paskelbtame Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plane?
A. 2030 m. bent 78 % 20–64 metų gyventojų turėtų turėti darbą.
B. 2030 m. bent 60 % suaugusiųjų turėtų užimti atsakingas
pareigas.
C. 2030 m. bent 60 % suaugusiųjų turėtų kasmet dalyvauti mokymuose.

3 klausimas
Kiek valstybių narių pristatė savo nacionalinius tikslus, kuriais siekiama
prisidėti prie pagrindinių ES socialinių tikslų įgyvendinimo?
A. 18
B. 23
C. 27
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2021-03-09

Pristatyti
2030 m. ES skaitmeniniai tikslai
1 klausimas
Kokia Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų procentinė
dalis turėtų būti skirta skaitmeninei pertvarkai kiekvienoje ES šalyje?
A. 20 %
B. 22 %
C. 25 %

2 klausimas
Kuris iš toliau nurodytų tikslų yra programos „Skaitmeninio dešimtmečio
kelias“ 2030 m. tikslas?
A. 90 % piliečių namuose turi turėti asmeninį kompiuterį.
B. Trys ketvirtadaliai gyventojų turi naudotis internetu bent kartą per
savaitę.
C. Ne mažiau kaip 80 % piliečių turi turėti bent pagrindinius
skaitmeninius įgūdžius.

3 klausimas
Koks yra paplitęs startuolių, kurių vertė viršija 1 mlrd. USD, pavadinimas?
A. Vienaragiai
B. Raketos
C. Gepardai
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2021-03-24

Nustatyta
Europos vaiko garantijų sistema
1 klausimas
Koks Europos socialinių teisių ramsčio principas susijęs su Europos vaiko
garantijų sistema?
A. 16 principas „Sveikatos priežiūra“
B. 11 principas „Vaikų priežiūra ir parama vaikams“
C. 20 principas „Galimybė naudotis pagrindinėmis paslaugomis“

2 klausimas
Per kiek laiko valstybės narės priėmė Europos vaiko garantijų sistemą?
A. Per metus
B. Per pusmetį
C. Mažiau nei per tris mėnesius

3 klausimas
Pagal Europos vaiko garantijų sistemą valstybėms narėms rekomenduojama
suteikti nemokamą ir veiksmingą prieigą prie paslaugų vaikams, kuriems
būtinas (nurodyk bent vieną poreikį).
A. Ankstyvasis ugdymas ir priežiūra
B. Švietimas ir mokyklinė veikla
C. Maitinimas bent vieną kartą sveiku maistu kiekvieną mokslo
dieną
D. Sveikatos priežiūra
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2021-03-25

Pateiktas
Ekologinės gamybos plėtros veiksmų
planas
1 klausimas
Ką žymi santrumpa BŽŪP?
A. Bulgarijos žemės ūkio pramonę
B. Bendrą žemės ūkio politiką
C. Bendrą žemės ūkio perspektyvą

2 klausimas
Kas yra ekologinis ūkininkavimas?


Ekologinis ūkininkavimas – tai žemės ūkio metodas, kuriuo
siekiama gaminti maisto produktus naudojant natūralias
medžiagas ir taikant natūralius procesus.

3 klausimas
Kas pavaizduota ES ekologinės gamybos logotipe?
A. Rausvas obuolys
B. Geltona gėlė
C. Žalias lapas
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Pateikta ES kovos su organizuotu
nusikalstamumu strategija ir kovos
su prekyba žmonėmis strategija
1 klausimas
ES kovos su organizuotu nusikalstamumu strategijoje nustatytos priemonės,
kuriomis siekiama išardyti tiek internete, tiek realiame gyvenime tarpvalstybiniu
mastu veikiančių nusikalstamų organizacijų verslo modelius ir struktūras. Ar gali
nurodyti konkrečią sritį, kurioje taikomos šios priemonės?


Galimi atsakymai: 1) stiprinamas teisėsaugos ir teisminių
institucijų bendradarbiavimas; 2) užtikrinami veiksmingesni
tyrimai siekiant išardyti organizuoto nusikalstamumo struktūras;
3) užtikrinama, kad iš nusikaltimų nebūtų galima pelnytis; 4)
užtikrinama, kad teisėsaugos ir teisminės institucijos būtų
prisitaikiusios prie skaitmeninio amžiaus.

2 klausimas
Nepaisant pastaraisiais metais padarytos pažangos, prekyba žmonėmis tebėra
didelė grėsmė ES. Aukos daugiausia yra moterys ir mergaitės, kuriomis
prekiaujama seksualinio išnaudojimo tikslais. Kokią apytikslę procentinę
seksualinio išnaudojimo aukų dalį jos sudaro?
A. 72 %
B. 65 %
C. 51 %

3 klausimas
Ar gali įvardyti bent vieną iš pagrindinių nusikalstamų rinkų Europoje?



Galimi atsakymai: 1) nelegalių narkotikų; 2) prekybos žmonėmis;
3) neteisėto migrantų gabenimo; 4) sukčiavimo, nusikaltimų
aplinkai; 5) nelegalių ginklų; 6) nelegalių tabako gaminių; 7)
kibernetinių nusikaltimų; 8) organizuotų turtinių nusikaltimų.
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2021-04-15

Baigtos derybos dėl naujo ES
ir AKR valstybių susitarimo
1 klausimas
Kokiu dar pavadinimu žinomas ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno
(AKR) šalių partnerystės susitarimas, dėl kurio baigtos derybos?
A. Kotonu susitarimą pakeisiantis susitarimas
B. AKR strateginės partnerystės susitarimas
C. Lomės konvencija

2 klausimas
Kiek šalių priklauso Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių
organizacijai (AKRVO)?
A. 69 Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybės
B. 79 Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybės
C. 89 Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybės

3 klausimas
Nurodyk bent vieną iš šešių pagrindinių prioritetinių sričių, kuriomis bus
grindžiamas partnerystės susitarimas, dėl kurio susiderėjo ES ir AKR valstybės.







Galimi atsakymai:
žmogaus teisės, demokratija ir valdymas į žmones orientuotoje ir
teisėmis grindžiamoje visuomenėje;
taika ir saugumas;
žmogaus ir socialinė raida;
aplinkosauginis tvarumas ir klimato kaita;
integracinis tvarus ekonomikos augimas ir darnus vystymasis;
migracija ir judumas.
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2021-04-21

Pateiktas pasiūlymas dėl naujų
kompetencijos ir pasitikėjimo
dirbtinio intelekto srityje taisyklių ir
veiksmų
1 klausimas
Kurio iš šių trijų dirbtinio intelekto projektų ES nefinansavo?
A. Neuroreabilitacijos, padedančios intensyviosios terapijos pacientams
atsigauti nuo COVID-19
B. Būsto kainos prognozavimo
C. Faktų tikrinimo ir demaskavimo internetinių priemonių

2 klausimas
Kiek lėšų pagal Skaitmeninės Europos programą ir programą „Europos
horizontas“ Europos Komisija planuoja kasmet išleisti dirbtiniam intelektui?
A. 0,5 mlrd. EUR per metus
B. 800 mln. EUR per metus
C. 1 mlrd. EUR per metus

3 klausimas
Kiek visų pramoninių ir asmeninių paslaugų robotų pagaminama Europoje?
A. Bent 50 %
B. Bent 25 %
C. Bent 15 %
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2021-05-05

Pateikta atnaujinta ES pramonės
strategija
1 klausimas
Kurios dvi pertvarkos vadinamos dvejopomis pertvarkomis?
A. Socialinė ir politinė
B. Žalioji ir skaitmeninė
C. Skaitmeninė ir ekonominė

2 klausimas
Ar gali nurodyti vieną iš sričių, kuriose ES strategiškai priklauso nuo kitų šalių?


Galimi atsakymai: 1) retųjų žemių elementai ir magnis; 2)
cheminės medžiagos; 3) fotovoltinės plokštės; 4) debesijos ir
tinklo paribio IT programinė įranga; 5) kibernetinis saugumas.

3 klausimas
ES yra labai priklausoma nuo užsienio tiekėjų, tiekiančių bent 137 produktus.
Dėl daugiau kaip pusės šių produktų ES priklauso nuo trijų šalių. Įvardyk bent
vieną iš tų šalių.


Kinija, Vietnamas ir Brazilija
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Atidaryta Konferencija dėl Europos
ateities
1 klausimas
Ar Konferencija dėl Europos ateities užbaigė savo darbą?
A. Taip. Galutinių konferencijos rezultatų, įskaitant 49
pasiūlymus, ataskaita buvo pateikta 2022 m. gegužės 9 d.
B. Ne. Galutinių konferencijos rezultatų, įskaitant 50 pasiūlymų,
ataskaita bus pateikta 2023 m. gegužės 9 d.
C. Galutinių konferencijos rezultatų ataskaitos pateikimo terminas dar
nenustatytas.

2 klausimas
Kurios ES institucijos imsis tolesnių veiksmų dėl piliečių suformuluotų
pasiūlymų dėl Europos ateities?


Europos Parlamentas, Taryba ir Europos Komisija

3 klausimas
Koks yra Konferencijos dėl Europos ateities rezultatų ataskaitos šūkis?
A. „Europa, kokios visi trokštame“
B. „Ateitis jūsų rankose“
C. „Tegyvuoja Europa!“
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Priimtas ES veiksmų planas „Siekiant
nulinės oro, vandens ir dirvožemio
taršos“
1 klausimas
Nulinė tarša. Kas tai?


Europos žaliuoju kursu nustatytas užmojis iki 2050 m. pasiekti
nulinės taršos tikslą, kad visi galėtume gyventi aplinkoje be
toksinių medžiagų. Siekdami tai užtikrinti, turime taršą
sumažinti iki tokio lygio, kuris nebelaikomas kenksmingu
sveikatai ir natūralioms ekosistemoms ir neviršytų mūsų
planetos pajėgumų su ja kovoti. Tai ir yra nulinė tarša.

2 klausimas
Kiek reikia sumažinti į jūrą išmetamų atliekų kiekį, kad iki 2030 m. pagerėtų
vandens kokybė?
A. 20 %
B. 50 %
C. 80 %

3 klausimas
Kaip galima sumažinti gamybos ir vartojimo keliamą taršą? Nurodyk bent
vieną veiksmą.


Galimi atsakymai: 1) mažinti pramoninių įrenginių keliamą
taršą; 2) mažinti žemės ūkio keliamą taršą; 3) skatinti
gamintojus siūlyti vartotojams pačius netaršiausius gaminius;
4) cheminių ir kitų medžiagų bei produktų kūrimo ir jų
gyvavimo metu užtikrinti, jie būtų kuo saugesni ir tvaresni; 5)
nustatyti tinkamą kainą už taršą ir sukurti paskatas
alternatyvoms.
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2021-05-17

Pristatytas naujas požiūris
į tvarią mėlynąją ekonomiką
1 klausimas
Kiek darbo vietų yra Europos mėlynojoje ekonomikoje (visose pramonės
šakose ir sektoriuose, susijusiuose su vandenynais, jūromis ir pakrantėmis)?
A. 4,5 mln.
B. 6,5 mln.
C. 8 mln.

2 klausimas
Kiek mūsų vandens išteklių glūdi vandenynuose?
A. 85 %
B. 93 %
C. 97 %

3 klausimas
Kiek tonų plastiko kasmet patenka į Europos jūras?
A. Apie 27 000 tonų
B. Apie 15 000 tonų
C. Apie 7 000 tonų
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2021-05-18

Priimtas komunikatas „21-ojo
amžiaus verslo apmokestinimas“
1 klausimas
Kokia bendra ES 27 valstybių narių mokestinių pajamų procentinė dalis
gaunama iš darbo mokesčių?
A. Daugiau kaip 25 %
B. Daugiau kaip 50 %
C. Daugiau kaip 65 %
Valstybių narių biudžetai labai priklauso nuo darbo jėgos mokesčių, įskaitant
socialines įmokas: jie sudaro daugiau kaip 50 % visų ES 27 mokestinių
pajamų.

2 klausimas
EBPO yra organizacija, vadovaujanti tarptautinei mokesčių reformai. Ką žymi
santrumpa EBPO?
A. Europos bendrąją prekybos organizaciją
B. Europos bankų politikos organizaciją
C. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją

3 klausimas
Kas yra priedangos įmonė?
A. Įmonė, turinti tik vieną narį, kuris yra vienintelis jos akcininkas
B. Įmonė, kuri nedalyvauja rinkoje arba tai daro minimaliai (t. y.
neturi biuro ar darbuotojų) ir nevykdo realios ekonominės
veiklos
C. Įmonė, vykdanti labdaros veiklą
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2021-06-01

Pradėjo veikti Europos prokuratūra
1 klausimas
Kur yra Europos prokuratūros būstinė?
A. Romoje
B. Amsterdame
C. Liuksemburge

2 klausimas
Kiek maždaug pranešimų apie nusikaltimus Prokuratūra išnagrinėjo per
pirmuosius savo darbo metus?
A. Daugiau kaip 1 000
B. Daugiau kaip 4 000
C. Daugiau kaip 7 000
Tikslus skaičius – 4 006.

3 klausimas
Iš kurios ES šalies kilusi Europos vyriausioji prokurorė Laura Codruța Kövesi?
A. Lenkijos
B. Bulgarijos
C. Rumunijos
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2021-06-02

Pateikta nauja Šengeno strategija
1 klausimas
Kiek šalių yra Šengeno erdvės narės?
A. 23
B. 26
C. 28

2 klausimas
Kurios ES nepriklausančios šalys yra Šengeno erdvės narės?


Islandija, Norvegija, Šveicarija ir Lichtenšteinas

3 klausimas
Kurios ES šalys šiuo metu nėra Šengeno erdvės narės?


Bulgarija, Rumunija, Kroatija, Kipras ir Airija
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2021-06-03

Pateiktas pasiūlymas dėl patikimos ir
saugios Europos skaitmeninės
tapatybės sistemos
1 klausimas
Kas galės naudotis Europos skaitmenine tapatybe?
A. Tik ES piliečiai ir ES įsikūrusios verslo įmonės
B. Tik bet kurios iš 26 šalių, priklausančių Šengeno erdvei, piliečiai
C. Bet kuris ja naudotis norintis ES pilietis, gyventojas ir įmonė

2 klausimas
Pasiūlyme dėl Europos skaitmeninės tapatybės numatyta, kad ES šalys
piliečiams ir įmonėms pasiūlys skaitmeninės tapatybės dėkles, kuriomis
naudodamiesi jie galės skaitmeniniu būdu įrodyti savo tapatybę ir elektroniniu
formatu saugoti bei tvarkyti tapatybės duomenis ir oficialius dokumentus.
Kokiais kitais tikslais skaitmeninės tapatybės dėklė, tavo nuomone, gali būti
naudojama?


Galimi atsakymai: norint 1) naudotis banko sąskaita; 2)
kreiptis dėl paskolos; 3) pateikti mokesčių deklaraciją; 4) teikti
stojimo į universitetą paraišką; 5) įrodyti savo amžių; 6)
išsinuomoti automobilį; 7) užsiregistruoti kaip rezidentui
kitoje ES šalyje; 8) įsigyti SIM kortelę; 9) užsisakyti viešojo
transporto bilietą ir t. t.

3 klausimas
Kad iki 2030 m. būtų įgyvendinta skaitmeninė pertvarka, Komisija nustatė
keletą tikslų. Kiek piliečių iki to laiko turėtų pradėti naudotis elektroninės
tapatybės priemone?
A) 70 % ES piliečių
B) 75 % ES piliečių
C) 80 % ES piliečių
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2021-07-01

Įsigaliojo ES skaitmeninis COVID
pažymėjimas
1 klausimas
Ką galėtum įrodyti savo skaitmeniniu COVID pažymėjimu?


ES skaitmeninis COVID pažymėjimas – tai skaitmeninis
įrodymas, kad 1) asmuo yra paskiepytas nuo COVID-19, 2) jo
testo rezultatas yra neigiamas arba 3) jis yra persirgęs
COVID-19.

2 klausimas
Ar galėtum nurodyti vieną iš pagrindinių skaitmeninio COVID pažymėjimo
savybių?


Galimi atsakymai: 1) jis yra skaitmeninio ir (arba) popierinio
formato; 2) jame yra QR kodas; 3) jis yra nemokamas; 4)
galioja visose ES šalyse; 5) yra parengtas nacionaline ir anglų
kalbomis.

3 klausimas
Kiek ES nepriklausančių šalių iki šiol prisijungė prie ES skaitmeninio COVID
pažymėjimo sistemos?
A. 37 ES nepriklausančios šalys
B. 42 ES nepriklausančios šalys
C. 48 ES nepriklausančios šalys
*Iki 2022 m. liepos mėn. pabaigos prie sistemos prisijungė 48 ES
nepriklausančios šalys. Tose šalyse (ir teritorijose) išduoti COVID
pažymėjimai ES pripažįstami tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ES
skaitmeninis COVID pažymėjimas. O ES pažymėjimas atitinkamai
pripažįstamas tose 48 šalyse.
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2021-07-14

Priimtas Pasirengimo įgyvendinti
55 % tikslą dokumentų rinkinys
1 klausimas
Ką Pasirengimo įgyvendinti 55 % tikslą priemonių rinkinio pavadinime reiškia
skaičius 55?


55 % – tai grynojo išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekio sumažinimo (palyginti su 1990 m. lygiu) tikslas, kurį
norima įgyvendinti iki 2030 m.

2 klausimas
Kad įgyvendintume savo klimato srities tikslus, turime pasirūpinti, kad
transporto išmetamų teršalų kiekis būtų mažinamas tol, kol pasieks nulį. Kiek
turime sumažinti transporto išmetamų teršalų kiekį?
A) Kad būtų neutralizuotas poveikis klimatui, transporto
išmetamų teršalų kiekį iki 2050 m. turime sumažinti 90 %.
B) Kad būtų neutralizuotas poveikis klimatui, transporto išmetamų
teršalų kiekį iki 2055 m. turime sumažinti 95 %.
C) Kad būtų neutralizuotas poveikis klimatui, transporto išmetamų
teršalų kiekį iki 2030 m. turime sumažinti 75 %.

3 klausimas
Kiek maždaug naujų elektrinių transporto priemonių (grynai elektrinių ir per
lizdą įkraunamų hibridinių elektrinių automobilių) 2020 m. buvo užregistruota
Europos Sąjungoje?
A. 1 mln.
B. 1,5 mln.
C. 1,8 mln.
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2021-07-16

Pateikta ES miškų strategija
1 klausimas
Kokią procentinę ES žemės dalį sudaro miškai?
A) 35 %
B) 39,1 %
C) 43,5 %
*43,5 % (beveik 182 mln. hektarų) ES žemės sudaro miškai ir kita miškinga
žemė.

2 klausimas
Kiek medžių įsipareigojome iki 2030 m. papildomai pasodinti ES?
A) 1 mlrd.
B) 2,5 mlrd.
C) 3 mlrd.

3 klausimas
Šiuo metu pagrindinis atsinaujinančiųjų išteklių energijos šaltinis yra
naudojant medieną gaminama bioenergija. Kokią procentinę atsinaujinančiųjų
išteklių energijos dalį ji sudaro?
A) 50 % ES suvartojamos atsinaujinančiųjų išteklių energijos
B) 60 % ES suvartojamos atsinaujinančiųjų išteklių energijos
C) 75 % ES suvartojamos atsinaujinančiųjų išteklių energijos
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2021-09-23

Pateiktas pasiūlymas dėl
universaliojo elektroninių įrenginių
įkroviklio

1 klausimas
Komisija pasiūlė suderintą elektroninių įtaisų įkrovimo prievadą. Koks
prievadas turėtų būti bendras visiems elektroniniams įtaisams?


USB-C.

2 klausimas
Kiek elektros ir elektroninės įrangos atliekų kasmet susidaro dėl pašalinamų
ir nenaudojamų įkroviklių?
A. 11 000 tonų
B. 15 000 tonų
C. 20 000 tonų

3 klausimas
Kiek mobiliųjų telefonų įkroviklių vidutiniškai turi kiekvienas vartotojas?


Tris
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2021-09-29

Priimtas Komunikatas dėl Europos
misijų
1 klausimas
Misijos yra nauja plataus užmojo priemonė, padedanti spręsti kai kuriuos iš
svarbiausių mūsų uždavinių. Joms iškeliami aiškūs tikslai, kurie turi būti
pasiekti per tam tikrą nustatytą laikotarpį. Kad misijos turėtų poveikį,
moksliniams tyrimams ir inovacijoms bus suteikiamas naujas vaidmuo ir bus
taikomi nauji valdymo bei bendradarbiavimo būdai. Kurioje ES programoje jos
daugiausia numatytos?
A. Europos infrastruktūros tinklų priemonėje
B. Bendrojoje mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Europos
horizontas“
C. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonėje

2 klausimas
Viena iš Europos misijų yra „Nugalėti vėžį – įmanoma misija“. Komisija siekia
pagerinti daugiau kaip 3 mln. žmonių gyvenimo kokybę, siūlydama prevencijos
ir gydymo priemones ir ilgesnio bei geresnio gyvenimo sprendimus. Koks yra
Komisijos nusistatytas šio tikslo įgyvendinimo terminas?


2030 m.

3 klausimas
Miestuose išmetama daugiau kaip 70 % viso pasaulyje išmetamo CO2 kiekio,
todėl jie atlieka esminį vaidmenį siekiant iki 2050 m. neutralizuoti poveikį
klimatui. Kiek miestų gaus paramą iš vienos ES misijos lėšų, kad juose iki
2030 m. būtų neutralizuotas poveikis klimatui?
A. 50 miestų
B. 78 miestai
C. 100 miestų
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2021-10-05

Pateikta pirmoji ES kovos su
antisemitizmu strategija

1 klausimas
Nuo kada Komisija skiria kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo
puoselėjimo koordinatorių?
A. Nuo 2005 m.
B. Nuo 2010 m.
C. Nuo 2015 m.

2 klausimas
Kaip hebrajiškai vadinamas Holokaustas?
A. Shalom
B. Shoah
C. Todah

3 klausimas
Kiek maždaug žydų šiandien gyvena ES?
A. Iki 1,5 mln.
B. Iki 3 mln.
C. Iki 4,5 mln.
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2021-10-12

Išleista pirmoji žaliųjų obligacijų
emisija
1 klausimas
Kiek pinigų Komisija surinko išleidusi žaliąsias obligacijas?
A. 10 mlrd. EUR – jie bus panaudoti tik dvejopai (žaliajai ir skaitmeninei)
pertvarkai
B. 12 mlrd. EUR – jie bus visoje ES panaudoti tik žaliosioms ir
tvarioms investicijoms
C. 15 mlrd. EUR – jie bus panaudoti tik privačiajam sektoriui remti

2 klausimas
Kiekviename nacionaliniame ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo
plane turi būti numatytas žaliajai pertvarkai skiriamas finansavimas. Kokia
turi būti mažiausia jai skiriama procentinė dalis?
A. 25 %
B. 33 %
C. 37 %
*Žaliajai pertvarkai turi būti skiriama ne mažiau kaip 37 % kiekvieno
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano lėšų, o daugelis valstybių
narių stengiasi jai skirti dar daugiau.

3 klausimas
Koks yra laikinosios priemonės „NextGenerationEU“, skirtos ES ekonomikos
atsigavimui paskatinti, biudžetas?
A. Daugiau kaip 750 mlrd. EUR
B. Daugiau kaip 800 mlrd. EUR
C. Daugiau kaip 900 mlrd. EUR
*Tikslus skaičius yra 806,9 mlrd. EUR.

64
2021-10-13

Pristatyta ES Arkties politika
1 klausimas
Arkties regionas Europos Sąjungai yra strategiškai labai svarbus klimato
kaitos, žaliavų ir geostrateginės įtakos atžvilgiais. Naujojoje ES politikoje
pasiūlyta keletas veiksmų, kurie padėtų aktyviau spręsti su šiuo regionu
susijusius klausimus. Ar galėtum pateikti konkrečių ES veiklos pavyzdžių?


Galimi atsakymai: 1) sprendžiami dėl klimato kaitos ir
aplinkos būklės blogėjimo patiriamo ekologinio, socialinio,
ekonominio ir politinio poveikio klausimai; 2) saugoma Arkties
aplinka ir biologinė įvairovė; 3) sprendžiama juodosios anglies
išmetimo problema ir mažinamas jūrų transporto išmetamas
anglies dioksido kiekis bei aplinkosauginis pėdsakas, 4)
remiamas įtraukus ir darnus Arkties regionų vystymasis, 5)
stiprinamas tarptautinis bendradarbiavimas.

2 klausimas
Kas yra Arkties čiabuviai?


Inuitai

3 klausimas
Kiek maždaug žmonių gyvena į šiaurę nuo Šiaurės poliaračio?
A. 3,5 mln.
B. 4 mln.
C. 4,5 mln.
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2021-11-17

Pateiktas Reglamentas, kuriuo
siekiama pažaboti ES sukeliamą
miškų naikinimą, Atliekų vežimo
reglamentas ir nauja ES dirvožemio
strategija
1 klausimas
Nurodykite vieną gaminį, kuriam taikomos ES kovos su miškų naikinimu
taisyklės?


Galimi atsakymai: 1) palmių aliejus; 2) jautiena; 3) sojos; 4)
kava; 5) kakava; 6) mediena.

2 klausimas
2020 m. ES į jai nepriklausančias šalis eksportavo apie 32,7 mln. tonų atliekų.
Kuri šalis jų daugiausia importavo?


Turkija, o po jos – Indija, Jungtinė Karalystė ir Šveicarija.

3 klausimas
Kokią procentinę gyvų organizmų dalį sudaro dirvožemyje gyvenantys gyvi
organizmai?
A. 5 %
B. 10 %
C. 25 %
*Dirvožemis – itin svarbi ekosistema, kurioje gyvena daugiau kaip
ketvirtadalis visų planetos gyvųjų organizmų.
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2021-11-25

Pateikti pasiūlymai dėl politinės
reklamos skaidrumo ir atrankiojo
adresavimo ir priemonės, kuriomis
siekiama pagerinti įmonių galimybes
pritraukti kapitalo
1 klausimas
Šie pasiūlymai įtraukti į platesnį iniciatyvų, kuriomis siekiama stiprinti Europos
demokratiją, rinkinį, kaip antai:
A. Europos demokratijos veiksmų planą
B. Komisijos demokratijos programą
C. Demokratijos ir valdymo paktą

2 klausimas
Šiuose pasiūlymuose numatyta, kad, norint padidinti informacijos apie lėšų,
naudojamų politinių partijų ir jų kandidatų politinei reklamai, kilmę ir apie tai,
kaip tos lėšos išleidžiamos, skaidrumą ir su tų lėšų kilme ir išlaidomis susijusią
atskaitomybę, interneto platformose turės būti teikiama informacija apie:
A. priklausymą politinei partijai ir reklamos finansavimą;
B. priklausymą politinei partijai ir reklamos finansavimą, tačiau tik jei
kampanija vykdoma nacionaliniu lygmeniu;
C. priklausymą politinei partijai ir reklamos finansavimą, tačiau tik jei
kampanija vykdoma ES lygmeniu.

3 klausimas
Kada vyks kiti Europos Parlamento rinkimai?


2024 m.
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2021-12-01

Pradėta įgyvendinti strategija
„Global Gateway“
1 klausimas
Kiek investicijų tikimasi pritraukti įgyvendinant Europos strategiją „Global
Gateway“, skirtą pažangioms, švarioms ir saugioms sąsajoms visame
pasaulyje skatinti?
A. 100 mlrd. EUR
B. 200 mlrd. EUR
C. 300 mlrd. EUR
*Įgyvendinant strategiją „Global Gateway“ bus sutelkta iki 300 mlrd. EUR
investicijų. Jos bus skirtos pasaulinei infrastruktūrai plėtoti ir žaliajai bei
skaitmeninei pertvarkai visame pasaulyje remti.

2 klausimas
2007 m. Afrikos Sąjunga pradėjo įgyvendinti Afrikos vadovaujamą Didžiosios
žaliosios sienos iniciatyvą. Šios esminius pokyčius skatinančios iniciatyvos
tikslas – atkurti nualintus žemyno kraštovaizdžius ir pakeisti milijonų Sahelio
gyventojų gyvenimą. Koks bus šios žaliosios sienos ilgis nuo pakrantės iki
pakrantės (t. y. nuo Atlanto vandenyno pakrantės Senegale iki Indijos
vandenyno pakrantės Džibutyje)?
A. 2 000 km
B. 8 000 km
C. 30 000 km

3 klausimas
Kur atidarytas pirmasis iRNR vakcinų technologijų perdavimo centras?
A. Keiptaune (Pietų Afrika)
B. Dakare (Senegalas)
C. Abudžoje (Nigerija)
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2021-12-09

Pateiktas veiksmų planas, kuriuo
siekiama padėti Europos socialinei
ekonomikai klestėti
1 klausimas
Socialinės ekonomikos organizacijos yra subjektai, kurie daugiausia dėmesio
skiria socialiniams ir aplinkos apsaugos tikslams ir didžiąją savo pelno dalį vėl
investuoja į organizaciją. Kiek maždaug socialinės ekonomikos subjektų yra
Europoje?
A. 800 000
B. 1,8 mln.
C. 2,8 mln.

2 klausimas
Ar žinai kokią nors socialinės ekonomikos subjektų rūšį?


Galimi atsakymai: 1) kooperatyvai, 2) savitarpio pagalbos
draugijos, 3) asociacijos (įskaitant labdaros organizacijas), 4)
fondai arba 5) socialinės įmonės.

3 klausimas
Kas pagerės įgyvendinus Socialinės ekonomikos veiksmų planą? Ar galėtum
nurodyti vieną iš sričių?


Galimi atsakymai: 1) verslo aplinka: politinė ir teisinė sistema;
2) galimybės ir didesni pajėgumai: galimybės gauti
finansavimą, parama plėtrai; 3) informuotumas: didesnis
socialinės ekonomikos sektoriaus matomumas ir jo teigiamas
poveikis.
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2021-12-09

Pateiktas pasiūlymas į ES nusikaltimų
sąrašą įtraukti neapykantą kurstančias
kalbas ir neapykantos nusikaltimus
1 klausimas
Neapykantą kurstančios kalbos ir neapykantos nusikaltimai yra ypač sunkūs
nusikaltimai, nes jais paminamos bendros ES vertybės ir pagrindinės teisės.
Ar galėtum nurodyti vieną iš ES vertybių?
 ES vertybės įtvirtintos ES sutartyje (2 straipsnyje), kurioje
teigiama: „Sąjunga yra grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba
žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe
ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms
priklausančių asmenų teises.“

2 klausimas
ES masto nusikaltimai yra itin sunkūs nusikaltimai, kurie vykdomi ES
teritorijoje ir kurių poveikio neriboja valstybių sienos. Todėl jie
kriminalizuojami ES lygmeniu ir yra įtraukti į ES sutartį. Šiuo metu į ES masto
nusikaltimų sąrašą įtraukta 10 nusikaltimų. Į jį neapykantą kurstančios kalbos
ir neapykantos nusikaltimai dar neįtraukti. Ar galėtum nurodyti vieną iš ES
masto nusikaltimų, kurie šiuo metu įtraukti į ES sutartį?
 Galimi atsakymai: 1) terorizmas, 2) prekyba žmonėmis, 3)
seksualinis moterų ir vaikų išnaudojimas, 4) neteisėta prekyba
narkotikais, 5) neteisėta prekyba ginklais, 6) pinigų plovimas,
7) korupcija, 8) mokėjimo priemonių klastojimas, 9)
kibernetiniai
nusikaltimai
ir
10)
organizuotas
nusikalstamumas.

3 klausimas
Kada Pirmininkė U. von der Leyen paskelbė apie ketinimą į ES masto
nusikaltimų sąrašą įtraukti neapykantą kurstančias kalbas ir neapykantos
nusikaltimus?
 Savo 2020 m. pranešime apie Sąjungos padėtį
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2021-12-09

Pateiktas pasiūlymas pagerinti darbo
sąlygas skaitmeninėse darbo
platformose dirbantiems žmonėms
1 klausimas
Kiek maždaug žmonių ES dirba skaitmeninėse darbo platformose?
A. Daugiau kaip 8 mln.
B. Daugiau kaip 18 mln.
C. Daugiau kaip 28 mln.
*Skaitmeninių platformų ekonomika sparčiai auga ir numatoma, kad
2025 m. jose dirbs 43 mln. žmonių.

2 klausimas
Kiek skaitmeninių darbo platformų veikia ES?
A. Daugiau kaip 400
B. Daugiau kaip 500
C. Daugiau kaip 600

3 klausimas
Apskaičiuota, kad platformose ES dirba 28 mln. žmonių. Iš jų iki 5,5 mln.
žmonių šiuo metu gali būti neteisingai priskiriami prie savarankiškai dirbančių
asmenų. Ar galėtum nurodyti vieną iš privalumų, kurį jie įgytų, jei būtų priskirti
prie darbuotojų?


Galimi atsakymai: 1) užtikrintas poilsio laikas ir apmokamos
atostogos; 2) sauga ir sveikatos apsauga; 3) nedarbo, ligos ir
sveikatos priežiūros išmokos; 4) vaiko priežiūros atostogos; 5)
teisės į pensiją; 6) išmokos dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir
profesinių ligų.
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2021-12-14

Pateiktas pasiūlymas modernizuoti
ES transporto sistemas
1 klausimas
Ar galėtum nurodyti kelis būdus, kaip galėtų būti modernizuota ES transporto
sistema?


Komisija pasiūlė 4 šios srities veiksmus: 1) gerinti jungtis ir
pasirūpinti, kad daugiau keleivių keliautų ir daugiau krovinių
būtų vežama geležinkeliais ir vidaus vandenų keliais; 2) diegti
įkrovimo prieigas, plėtoti alternatyviųjų degalų pildymo
infrastruktūrą ir naujas skaitmenines technologijas; 3)
daugiau dėmesio skirti tvariam judumui mieste ir 4) sudaryti
palankesnes sąlygas rinktis iš įvairių susisiekimo galimybių.

2 klausimas
Kas yra TEN-T?


TEN-T yra visos ES geležinkelių, vidaus vandenų kelių,
trumpųjų laivybos maršrutų ir kelių tinklas.
Jis jungia 424 didžiuosius miestus su uostais, oro uostais ir geležinkelių
terminalais. Užbaigus kurti TEN-T, sutrumpės kelionių tarp šių miestų laikas.
Pavyzdžiui, kelionė traukiniu maršrutu Kopenhaga–Hamburgas truks 2,5 val.,
o ne 4,5 val. – tiek trunka dabar.

3 klausimas
Kiek kilometrų bėgių kelių yra ES?
A. 101 000 km
B. 201 000 km
C. 301 000 km
(2018 m. ES 27 duomenys)
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2021-12-14

Pateiktas pasiūlymas padidinti
Šengeno erdvės atsparumą
1 klausimas
Ar galėtum nurodyti vieną iš priežasčių, kodėl reikėtų didinti Šengeno erdvės
atsparumą?


Galimi atsakymai: 1) kad būtų galima įveikti naujus iššūkius,
pavyzdžiui, susijusius su grėsmėmis visuomenės sveikatai; 2)
kad vidaus sienų kontrolės atnaujinimo galimybė ir toliau būtų
numatoma tik kaip kraštutinė priemonė; 3) kad, pasinaudojant
per COVID-19 pandemiją įgyta patirtimi, būtų pagerintas
veiksmų koordinavimas krizės atveju.

2 klausimas
Jei nenumatytų įvykių atveju reikėtų atnaujinti patikrinimus prie vidaus sienų,
kokia būtų Komisijos siūloma tokios priemonės taikymo trukmė?
A. 30 dienų be galimybės pratęsti
B. 30 dienų su galimybe pratęsti iki 3 mėnesių
C. 30 dienų su galimybe pratęsti iki 6 mėnesių

3 klausimas
Kiek maždaug žmonių kasdien kerta ES vidaus sienas?
A. Maždaug 1,5 mln.
B. Maždaug 2,5 mln.
C. Maždaug 3,5 mln.
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2021-12-15

Pasiūlymas dėl naujos ES sistemos,
kuria siekiama mažinti dujų rinkų
priklausomybę nuo iškastinio kuro,
skatinti vandenilio naudojimą ir
mažinti išmetamą metano kiekį
1 klausimas
Kokie yra trys pagrindiniai dėl žmogaus veiklos išmetamo metano šaltiniai
Europoje ir visame pasaulyje?


Žemės ūkio, atliekų ir energetikos sektoriai.

2 klausimas
Kartu su kuria šalimi ES paskelbė Pasaulinį įsipareigojimą dėl metano –
iniciatyvą, skirtą pasaulyje išmetamam metano kiekiui mažinti?
A. Kartu su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
B. Kartu su Kanada
C. Kartu su Japonija
*Iki šiol prie iniciatyvos prisijungė daugiau kaip 100 šalių.

3 klausimas
Kiek dabartinis visuotinis atšilimas priklauso nuo išmetamo metano kiekio?
A. 20 %
B. 25 %
C. 30 %
*Metanas yra antras pagal svarbą klimato kaitos veiksnys po anglies dioksido
(CO2): nuo jo dabartinis visuotinis atšilimas priklauso maždaug 30 %.
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2022-01-01

Sukako 20-osios euro banknotų ir
monetų naudojimo metinės

1 klausimas
Keliose ES šalyse pirmąją euro įvedimo dieną, 2002 m. sausio 1 d., buvo
įvesta euro valiuta?
A. 12
B. 13
C. 14
*Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Liuksemburge,
Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje, Suomijoje ir Vokietijoje.

2 klausimas
Kuri ES šalis prie euro zonos prisijungs paskutinė – 2023 m. sausio 1 d.?
A. Rumunija
B. Bulgarija
C. Kroatija

3 klausimas
Kiek yra euro monetų nominalų?
A. 8
B. 9
C. 10
*Yra aštuoni skirtingi nominalai: 1, 2, 5, 10, 20 bei 50 centų ir 1 bei 2 eurų.
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2022-01-01

Prasidėjo Europos jaunimo metai
1 klausimas
Kaip vadinasi iniciatyva, pagal kurią aštuoniolikmečiams suteikiama galimybė
keliauti po Europą ir ją atrasti, padovanojant atrinktiems jaunuoliams kelionės
bilietą?
A. „DiscoverEU“
B. „Interrail“
C. „Erasmus“

2 klausimas
Pagal kurią programą 18–30 metų jaunuoliams gali būti suteiktas
finansavimas ir parama, kad jie galėtų dalyvauti trumpalaikiuose arba
ilgalaikiuose (iki 12 mėn. trukmės) projektuose, kurie būtų naudingi kitų šalių
arba savo šalies bendruomenėms?
A. Europos solidarumo korpusas
B. ALMA (Siekti, mokytis, išmokti, pasiekti)
C. ES pagalbos savanorių iniciatyva

3 klausimas
Kurioje ES šalyje 2019 m. jaunimo (0–29 m. žmonių) dalis buvo didžiausia?
A. Airijoje
B. Kipre
C. Švedijoje
*2019 m. pradžioje Airija buvo jauniausia iš 27 ES valstybių narių: 0–29 m.
grupei priklausė beveik 4 iš 10 jos gyventojų (t. y. 39 %).
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2022-01-18

Pateiktos naujos iniciatyvos, kuriomis
siekiama geriau parengti ES
universitetus ateičiai

1 klausimas
Kiek švietimo įstaigų galės pasinaudoti pagal Europos universitetų strategiją
teikiama parama?
A. 250
B. 500
C. 750
*Iki 2024 m. vidurio parama iš Europos biudžeto bus skirta iki 60 Europos
universitetų aljansų, susiejančių daugiau kaip 500 Europos aukštųjų mokyklų.

2 klausimas
Kiek metų įgyvendinama ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa
„Erasmus“?
A. 25
B. 35
C. 45
*2022 m. sueina 35 metai, kai įgyvendinama ES pavyzdinė švietimo,
mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“.

3 klausimas
Įvairovė, įtraukumas ir lyčių lygybė aukštojo mokslo sektoriuje tapo kaip
niekad svarbūs. Kiek ES aukštųjų mokyklų vadovų sudaro moterys?
A. 19 %
B. 40 %
C. 24 %
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2022-02-08

Pateiktas pasiūlymas dėl Europos
lustų akto
1 klausimas
Kokią maždaug pasaulinės mikrolustų rinkos dalį užima ES?

A. 10 %
B. 20 %
C. 30 %
*ES dalis sudaro 10 %. Pagal ES lustų aktą planuojama sukurti sistemą,
padedančią padidinti gamybos pajėgumus, kad iki 2030 m. jų dalis
pasaulinėje rinkoje pasiektų 20 %.

2 klausimas
Kiek pinigų pagal Lustų aktą bus sutelkta tam, kad būtų mažinamas puslaidininkių
trūkumas ir stiprinama Europos technologinė lyderystė?

A. Daugiau kaip 23 mlrd. EUR
B. Daugiau kaip 33 mlrd. EUR
C. Daugiau kaip 43 mlrd. EUR
*Pagal Lustų aktą bus sutelkta daugiau kaip 43 mlrd. EUR viešųjų ir privačiųjų
investicijų ir bus nustatytos priemonės, padedančios kartu su valstybėmis
narėmis ir mūsų tarptautiniais partneriais pasirengti būsimiems tiekimo
grandinių sutrikimams, juos numatyti ir greitai į juos reaguoti.

3 klausimas
Ar galėtum nurodyti vieną produktą ar paslaugą, kuriam (-iai) naudojami
puslaidininkiniai mikrolustai?


Puslaidininkiniai lustai yra pagrindiniai skaitmeninių ir
skaitmeninėmis technologijomis grindžiamų produktų elementai.
Šiuolaikinėje skaitmeninėje ekonomikoje jie būtini visur – nuo
išmaniųjų telefonų ir automobilių iki ypač svarbių prietaikų ir
infrastruktūros sveikatos priežiūros, energetikos, susisiekimo,
ryšių ir pramonės sektoriuose. Be to, jie labai svarbūs būsimoms
pagrindinėms skaitmeninėms technologijoms, įskaitant dirbtinį
intelektą (DI), 5G ir tinklo paribio kompiuteriją. Paprastai tariant,
be lustų skaitmenizacija neįmanoma.
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2022-02-15

Pateiktas Europos gynybos
dokumentų rinkinys
1 klausimas
Koks yra Europos gynybos fondo biudžetas?
A. 7 mlrd. EUR
B. 8 mlrd. EUR
C. 9 mlrd. EUR
*2021–2027 m. Europos gynybos fondui skirta beveik 8 mlrd. EUR.
2,7 mlrd. EUR skirta jungtiniams gynybos moksliniams tyrimams, o
5,3 mlrd. EUR – bendradarbiavimu grindžiamiems pajėgumų plėtojimo
projektams finansuoti, taip papildant nacionalinius įnašus.

2 klausimas
2022 m. vasario mėn. Komisija pristatė keletą veiksmų, kurie yra itin svarbūs
sprendžiant gynybos ir saugumo Europos Sąjungoje klausimus ir kuriant
labiau integruotą ir konkurencingesnę Europos gynybos rinką. Kuris iš šių
pasiūlymų nėra Komisijos pasiūlymas?
A. Mažinti investicijas į gynybos mokslinius tyrimus ir pajėgumus,
plėtojamus per ES bendradarbiavimo sistemas.
B. Skatinti vykdyti bendrus viešuosius pirkimus gynybos pajėgumams,
sukurtiems bendradarbiaujant ES, įsigyti.
C. ES lygmeniu stiprinti kosmoso saugumo ir gynybos aspektą.

3 klausimas
Kokie būtų bendrų viešųjų pirkimų gynybos srityje privalumai? Ar galėtum
nurodyti vieną iš jų?


Galimi tokie privalumai: 1) didesnis Europos nacionalinių
ginkluotųjų pajėgų sąveikumas; 2) ES gynybos technologinės
ir pramoninės bazės konkurencingumo didinimas.
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2022-02-23

Pateiktas pasiūlymas dėl naujo
duomenų akto
1 klausimas
Naujajame duomenų akte Komisija pasiūlė naujas taisykles, kuriose nustatyti visuose
ES ekonomikos sektoriuose sugeneruotų duomenų naudotojai ir prieigos prie jų
turėtojai. Kokia, tavo nuomone, gali būti naujojo duomenų akto potenciali nauda?


Duomenų aktas užtikrins teisingumą skaitmeninėje aplinkoje,
skatins konkurencingą duomenų rinką, suteiks galimybių diegti
duomenimis grindžiamas inovacijas ir užtikrins, kad duomenys būtų
prieinamesni visiems. Jis asmenims ir įmonėms suteiks daugiau
galimybių kontroliuoti išmaniųjų daiktų, mašinų ir įrenginių
sugeneruotus duomenis, nes bus sustiprinta duomenų perkeliamumo
teisė, leidžianti lengvai kopijuoti arba perduoti duomenis teikiant
įvairias paslaugas. Duomenis bus lengviau perduoti paslaugų
teikėjams, o jiems tais duomenimis dalytis tarpusavyje. Tai
paskatins daugiau subjektų, įskaitant MVĮ, dalyvauti duomenų
ekonomikoje.

2 klausimas
Tikimasi, kad naujos duomenų taisyklės padės ES valstybėms narėms iki 2028 m.
sukurti papildomų BVP išteklių, nes bus išspręstos teisinės, ekonominės ir techninės
problemos, dėl kurių duomenys nepakankamai naudojami. Kiek maždaug padidėtų
BVP?
A. 70 mlrd. EUR
B. 170 mlrd. EUR
C. 270 mlrd. EUR

3 klausimas
Technologijos gali, pavyzdžiui, padėti ūkininkams optimizuoti ir padidinti derlių, geriau
planuoti ūkių veiklą, priimti pažangesnius sprendimus dėl išteklių ir sumažinti išlaidas.
Tai vadinama tiksliuoju ūkininkavimu. Kokie duomenys gali būti naudingi šioje srityje?



Galimi atsakymai: 1) tikralaikiai orų, temperatūros, drėgmės
duomenys, 2) GPS signalai, 3) dirvožemio duomenys, 4) duomenys
apie augalų poreikius ir t. t.
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2022-02-25

Priimtas pirmasis sankcijų Rusijai dėl
jos agresijos prieš Ukrainą paketas
1 klausimas
Kurios ES politikos vienos iš pagrindinių priemonių yra ribojamosios priemonės
arba sankcijos?
A. Vystymosi politiką
B. Bendrą užsienio ir saugumo politiką
C. ES kaimynystės politiką

2 klausimas
Nuo kada ES priima sprendimus dėl ribojamųjų priemonių Rusijai dėl Ukrainos?
A. Nuo 2014 m.
B. Nuo 2018 m.
C. Nuo 2022 m.
*Nuo 2014 m. kovo mėn. ES, reaguodama į neteisėtą Krymo aneksiją,
palaipsniui nustatė Rusijai skirtas ribojamąsias priemones.

3 klausimas
Viena iš asmenims taikomų sankcijų – turto įšaldymas. Ką šis terminas
reiškia?


Turto įšaldymas – tai visų į sąrašą įtrauktiems asmenims ir
subjektams ES bankuose priklausančių sąskaitų įšaldymas. Tai
reiškia, kad draudžiama jiems tiesiogiai ar netiesiogiai leisti
naudotis bet kokiomis lėšomis ar turtu. Taip užtikrinama, kad
jų pinigų nebebūtų galima panaudoti Rusijos režimui remti ir
kad nebūtų bandoma jų saugiai laikyti ES.
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2022-03-02

Iš Ukrainos bėgantiems asmenims
pradėta taikyti Laikinosios apsaugos
direktyva
1 klausimas
Kas yra Laikinosios apsaugos direktyva?


Laikinoji apsauga yra išskirtinė priemonė, kuria siekiama
nedelsiant suteikti laikinąją apsaugą dideliam skaičiui iš ES
nepriklausančių šalių atvykstančių arba netrukus atvyksiančių
perkeltųjų asmenų, kurie negali grįžti į savo kilmės šalį.

2 klausimas
Laikinosios apsaugos direktyva buvo priimta po konfliktų buvusioje
Jugoslavijoje. Tačiau kada šia direktyva pasinaudota pirmą kartą?


Direktyva pirmą kartą pradėta taikyti 2022 m. kovo mėn.
reaguojant į karą Ukrainoje.

3 klausimas
Nurodyk vieną iš teisių, kuria gali pasinaudoti asmenys, kuriems suteikiama
laikinoji apsauga.


Galimi atsakymai: 1) teisė gauti leidimą gyventi šalyje visą
apsaugos laikotarpį, 2) galimybė gauti socialinę paramą,
naudotis medicininės priežiūros paslaugomis, teisė į švietimą,
apgyvendinimą ar būstą, galimybė naudotis banko
paslaugomis, prieglobsčio procedūra, gauti informaciją apie
laikiną apsaugą, 3) galimybė įsidarbinti (*tam tikromis
sąlygomis), 4) galimybė laisvai judėti (90 dienų per 180 dienų
laikotarpį nuo leidimo gyventi priimančiojoje ES šalyje
išdavimo), 5) teisė persikelti į kitą ES šalį (prieš gaunant
leidimą gyventi), 6) galimybės tam tikromis aplinkybėmis
susijungti šeimos nariams.
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2022-03-08

Pasiūlytos ES masto kovos su smurtu
prieš moteris ir smurtu šeimoje
taisyklės
1 klausimas
Naujosiomis ES masto kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje
taisyklėmis Komisija, be kita ko, siekia kriminalizuoti kibernetinį smurtą,
įskaitant persekiojimą ir priekabiavimą kibernetinėje erdvėje. Ar žinai, ką šie
trys nusikaltimai apima?






Persekiojimas kibernetinėje erdvėje yra šiuolaikinė smurto forma.
Jo dažnai imamasi prieš šeimos narius ar tame pačiame namų ūkyje
gyvenančius asmenis, tačiau tokį smurtą taip pat vykdo buvę
partneriai ar pažįstami asmenys. Paprastai persekiotojas
piktnaudžiauja technologijomis prievartos ar kontrolės, manipuliacijos
ir sekimo tikslais, taip sukeldamas didesnę aukos baimę bei nerimą ir
priversdamas ją palaipsniui izoliuotis nuo draugų ir šeimos.
Priekabiavimas kibernetinėje erdvėje apima išpuolius prieš
asmenis, visų pirma moteris ir mergaites, kaip antai grasinimus,
įžeidimus ar kitokį agresyvų elgesį, kurie paprastai vykdomi
naudojantis socialiniais tinklais ar kitomis internetinėmis
paslaugomis.
Dalijimasis intymiais ar manipuliuotais vaizdais be sutikimo
yra dar viena šiuolaikinė smurto forma. Toks smurtas apima prieigos
prie kito asmens nuotraukų, vaizdo įrašų ar kitos intymios medžiagos
suteikimą, pasinaudojant informacinių ir ryšių technologijų
priemonėmis (pvz., socialiniais tinklais, mobiliaisiais telefonais), be to
asmens sutikimo arba manipuliavimą prieš tai intymiais vaizdais
siekiant sudaryti įspūdį, kad kitas asmuo atlieka seksualinius
veiksmus (sintetinė sankaita).
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2 klausimas
Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje
prevencijos ir kovos su juo yra tarptautinių standartų etalonas šioje srityje.
Kaip ši konvencija dar vadinama?
A. Ženevos konvencija
B. Stambulo konvencija
C. Čikagos konvencija

3 klausimas
Kiek moterų (vertinant procentais) ES patyrė seksualinį priekabiavimą?
A. 50 % - viena iš dviejų
B. 38 %
C. 29 %
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2022-03-21

Patvirtintas Susitarimas dėl
Strateginio kelrodžio
1 klausimas
Kuriai politikos sričiai buvo sukurtas Strateginis kelrodis?
A. Konkurencijos
B. Regioninės politikos
C. Saugumo ir gynybos
*Strateginis kelrodis yra Europos Sąjungos plataus užmojo veiksmų planas,
kurio tikslas – iki 2030 m. sustiprinti ES saugumo ir gynybos politiką.

2 klausimas
Kokie yra keturi esminiai Strateginio kelrodžio – bendros ES veiksmų krypties
saugumo ir gynybos srityje – elementai?
A. Veikti, investuoti, palaikyti partnerystės ryšius ir užtikrinti
saugumą
B. Analizuoti, vertinti, įsitraukti ir įgyvendinti
C. Kurti, bandyti, tobulinti ir diegti

3 klausimas
Kokie yra ES greitojo dislokavimo pajėgumai?
A. 5 000 bepiločių orlaivių su įmontuotomis kameromis, skirtų
fotografuoti ir filmuoti
B. 5 000 karių, kurie gali būti dislokuoti reaguojant į
neišvengiamą grėsmę ir krizines situacijas
C. 5 000 pirmosios pagalbos rinkinių, kurie gali būti išdalyti tam tikroje
ES šalyje
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2022-03-23

Pristatytos priemonės, kuriomis
siekiama didinti pasaulio
apsirūpinimo maistu saugumą
1 klausimas
Kokių veiksmų ėmėsi Europos Komisija, matydama visuotinį biržos prekių
kainų kilimą, kurį dar labiau paspartino Rusijos invazija į Ukrainą?
Europos Komisija pristatė įvairių trumpuoju ir vidutinės trukmės
laikotarpiu įgyvendintinų veiksmų, kuriais būtų didinamas pasaulio
apsirūpinimo maistu saugumas ir remiami ES ūkininkai ir vartotojai.
Veiksmų pavyzdžiai:
 padėti iš Ukrainos išvežti grūdus,
 remti ES ūkininkus ir pažeidžiamas gyventojų grupes,
 didinti maisto gamybos apimtį;
 panaikinti prekybos maisto produktais apribojimus;
 rodyti pavyzdį teikiant humanitarinę pagalbą ir vystomąją
paramą, susijusias su maistu ir maisto sistemomis;
 parengti su maisto tiekimu ir aprūpinimu maistu susijusių
nenumatytų atvejų planus.

2 klausimas
ES imasi visų būtinų priemonių, kad prisidėtų prie pasaulinio apsirūpinimo
maistu. Keliose šalyse ES planuoja didinti maisto sistemų tvarumą?
A. 65
B. 70
C. 75
*Pagal 2021–2027 m. tarptautinio bendradarbiavimo programą ES kartu su
maždaug 70 šalių partnerių didins maisto sistemų tvarumą. Be to, 2021 m.
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gruodžio mėn. Tokijuje vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime mitybos
reikšmės ekonomikos augimui klausimais ES bei jos valstybės narės
įsipareigojo toliau spręsti mitybos nepakankamumo problemą ir tam tikslui
2021–2024 m. laikotarpiu skirti didelę sumą – 4,3 mlrd. EUR, įskaitant bent
2,5 mlrd. EUR ES tarptautiniam bendradarbiavimui, kuriuo siekiama mitybos
tikslų.

3 klausimas
Vienas iš konkrečių ES maisto sistemos pertvarkos tikslų yra įgyvendinti ES
strategiją „Nuo ūkio iki stalo“. Kiek pagal šią strategiją siekiama iki 2030 m.
sumažinti pesticidų naudojimą ir jų keliamą riziką?
A. 25 %
B. 40 %
C. 50 %
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2022-03-23

Pristatytos galimos didelių energijos
kainų mažinimo priemonės – bendras
dujų pirkimas ir minimalūs dujų
laikymo įpareigojimai
1 klausimas
2022 m. kovo mėn. Komisija pateikė galimas didelių energijos kainų mažinimo
priemones – bendrą dujų pirkimą ir minimalius dujų laikymo įpareigojimus. Koks
yra minimalus dujų saugyklų pripildymo ateinančiai (2022–2023 m.) žiemai lygis?
A. 70 %
B. 80 %
C. 90 %

2 klausimas
Kaip būtų praktiškai užtikrintas Europos solidarumas dujų laikymo srityje?


Dujų saugyklas savo teritorijose turi ne visos valstybės narės,
todėl kitose valstybėse narėse turėtų būti laikomas minimalus
dujų rezervas, prie kurio joms turi būti suteikta prieiga. Saugyklų
neturinčios valstybės narės turės užtikrinti, kad jų teritorijoje
veikiantys operatoriai turėtų garantuotas atsargas kaimyninėje
valstybėje narėje, kuriomis būtų padengta 15 proc. jų metinio
suvartojamų dujų kiekio. Kita vertus, laikymo pajėgumo
neturinčios valstybės narės gali pasirūpinti, kad būtų pasidalyta
našta.

3 klausimas
73 proc. viso ES dujų laikymo pajėgumo sutelkta 5 valstybėse narėse. Kuriose?
A. Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Austrijoje.
B. Lenkijoje, Italijoje, Austrijoje, Kroatijoje ir Vengrijoje
C. Švedijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Graikijoje ir Latvijoje
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2022-03-30

Pasiūlytos naujos žiedinės
ekonomikos srities taisyklės,
kuriomis siekiama užtikrinti, kad
tvarūs gaminiai taptų etalonu ES
1 klausimas
ES pereina prie žiedinės ekonomikos modelio, kuris grindžiamas tvaresniais ir
efektyviau išteklius naudojančiais gaminiais. Kokia, tavo nuomone, iš to bus
tau kaip vartotojui nauda?


Tai, pavyzdžiui, galėtų būti: 1) ilgesnė gaminių naudojimo
trukmė; 2) sunaudojamas mažesnis energijos bei išteklių
kiekis ir mažesnės išlaidos; 3) daugiau informacijos, kad
galėčiau priimti tvarius sprendimus.

2 klausimas
Komisija pasiūlė atnaujinti ES vartotojų apsaugos taisykles, kad vartotojai,
pirkdami gaminius, galėtų priimti informacija pagrįstus ir aplinką tausojančius
sprendimus. Kurią iš toliau nurodytos informacijos prekiautojai privalės
pateikti vartotojams?
A. Informaciją apie gaminių tvarumą ir energijos vartojimo efektyvumą
B. Informaciją apie gaminių patvarumą ir pataisomumą
C. Informaciją apie gaminių ekologinį projektavimą ir poveikį klimatui

3 klausimas
Kiek tekstilės gaminių kasmet išmetama ES?
A. Apie 3 kg vienam asmeniui
B. Apie 6 kg vienam asmeniui
C. Apie 11 kg vienam asmeniui
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2022-04-09

Įvyko lėšų rinkimo renginys
„Palaikykime Ukrainą“

1 klausimas
2022 m. balandžio mėn. surengtas pasaulinis lėšų rinkimo renginys bei
kampanija „Palaikykime Ukrainą“, per kuriuos surinkta daugiau kaip 10 mlrd.
EUR. Jie buvo skirti nuo Rusijos invazijos bėgantiems žmonėms. Kuriame
mieste vyko renginys?
A. Briuselyje
B. Varšuvoje
C. Bratislavoje

2 klausimas
Su kuria šalimi Europos Komisija bendradarbiavo organizuodama pasaulinę
lėšų rinkimo kampaniją „Palaikykime Ukrainą“?
A. Su JAV
B. Su Kanada
C. Su Australija

3 klausimas
Kiek lėšų per renginį „Palaikykime Ukrainą“ surinko paramos teikėjai?
A. Daugiau kaip 1 mlrd. EUR
B. Daugiau kaip 5 mlrd. EUR
C. Daugiau kaip 10 mlrd. EUR
*Per pasaulinį lėšų rinkimo renginį bei kampaniją „Palaikykime Ukrainą“ nuo
Rusijos invazijos – tiek Ukrainos viduje, tiek į užsienį – bėgantiems asmenims
surinkta 9,1 mlrd. EUR, įskaitant Europos Komisijos skirtą 1 mlrd. EUR sumą.
Be to, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas paskelbė, kad dėl invazijos
perkeltų asmenų poreikiams tenkinti papildomai bus suteikta 1 mlrd. EUR
paskola.
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2022-04-09

Paminėtos 30-osios humanitarinės
pagalbos ir civilinės saugos operacijų
vykdymo metinės
1 klausimas
ES humanitarinės operacijos vykdomos vadovaujantis keturiais principais. Ar
galėtum nurodyti vieną iš jų?
 Žmoniškumas,
neutralumas,
nešališkumas
ir
nepriklausomumas.

2 klausimas
Prašyti pagalbos pagal ES civilinės saugos mechanizmą gali bet kuri pasaulio
šalis, taip pat Jungtinės Tautos bei jų agentūros arba atitinkama tarptautinė
organizacija. 2021 m. mechanizmu pasinaudota 114 kartų, pavyzdžiui,
reaguojant į i) COVID-19 Europoje ir visame pasaulyje; ii) potvynius Belgijoje;
iii) miškų gaisrus Viduržemio jūros regione, Vakarų Balkanuose ir Austrijoje; iv)
repatriacijos iš Afganistano poreikį ir v) žemės drebėjimą bei uraganą Haityje.
Kokia iš iki šiol įvykdytų operacijų buvo didžiausia?


Nuo mechanizmo sukūrimo didžiausia skubios pagalbos
operacija įvykdyta reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą.

3 klausimas
Pastaraisiais metais dėl COVID-19 ir klimato kaitos humanitariniai poreikiai
labai padidėjo. Kiek žmonių, remiantis Jungtinių Tautų skaičiavimais, 2021 m.
buvo reikalinga humanitarinė pagalba?
A. 150 mln.
B. 430 mln.
C. 235 mln.
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2022-04-27

Pateiktas pasiūlymas dėl naujos
teisėtos migracijos politikos
1 klausimas
Kokią visų ES gyventojų dalį 2070 m. sudarys darbingo amžiaus gyventojai?
A. Apie 45 %
B. Apie 55 %
C. Apie 65 %

2 klausimas
Kuriuose ES darbo rinkos sektoriuose trūksta darbo jėgos?


Be kita ko, turizmo, svetingumo, IT ir sveikatos sektoriuose

3 klausimas
Kodėl ES reikalinga teisėta migracija?


Galimi atsakymai: ji padėtų 1) atsigauti ES ekonomikai; 2)
mažinti darbo jėgos trūkumą ES darbo rinkoje; 3) spręsti
demografines problemas; 4) pasirengti tenkinti būsimus
poreikius; 5) pritraukti talentingų / kvalifikuotų žmonių; 6)
sukurti saugius atvykimo į Europą kanalus; 7) ES pereiti prie
žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos.
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2022-05-03

Pradėjo veikti Europos sveikatos
duomenų erdvė
1 klausimas
Europos sveikatos duomenų erdvė yra pirmoji bendra konkrečios srities ES
duomenų erdvė, sukurta pagal ES duomenų strategiją. Kuriose kitose srityse
planuojama kurti duomenų erdves? Ar galėtum nurodyti vieną iš jų?


2020 m. vasario mėn. Europos duomenų strategijoje paskelbta
apie duomenų erdvių kūrimą 10-yje strateginių sričių:
sveikatos, žemės ūkio, gamybos, energetikos, judumo, finansų,
viešojo administravimo, įgūdžių, Europos atvirojo mokslo
debesijos ir kompleksinio pagrindinio žaliojo kurso tikslų
įgyvendinimo prioriteto.

2 klausimas
Ar galėtum nurodyti vieną dalyką, kuo Europos sveikatos duomenų erdvė būtų
naudinga tau?





Galėsi greitai ir nemokamai prieiti prie savo elektronine forma
laikomų sveikatos duomenų.
Galėsi savo duomenimis pasidalyti su savo šalies ar kitų šalių
sveikatos priežiūros specialistais.
Galėsi pridėti informacijos, ištaisyti klaidas, apriboti prieigą ir
sužinoti, kaip naudojami tavo duomenys.
Turėsi teisę naudotis bendru europiniu formatu parengtais ir
pripažįstamais sveikatos duomenimis.
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3 klausimas
Kokį poveikį Europos sveikatos duomenų erdvė turės gydytojams ir kitiems
sveikatos priežiūros specialistams? Ar galėtum paminėti kokį nors tokio
poveikio pavyzdį?





Jie galės greičiau prieiti prie paciento sveikatos įrašų, taip pat
ir kitose šalyse.
Turėdami lengvesnę ir greitesnę prieigą prie atitinkamų
sveikatos duomenų sveikatos priežiūros specialistai galės
užtikrinti geresnį sveikatos priežiūros tęstinumą.
Jie galės lengviau prieiti prie įvairiose sistemose įvestų
sveikatos įrašų ir taip išvengti administracinės naštos, nes
nebereikės rankiniu būdu jų įvairiose sistemose perrašyti.
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2022-05-09

Pateikta Konferencijos dėl Europos
ateities galutinė ataskaita
1 klausimas
Kiek maždaug pasiūlymų Europos piliečiai parengė vykstant Konferencijai dėl
Europos ateities?
A. 29
B. 49
C. 69
*Strasbūre vykusioje uždarymo ceremonijoje Europos Parlamento, Komisijos
ir Tarybos pirmininkai iš Konferencijos dalyvių gavo galutinę ataskaitą,
kurioje pateikti 49 įvairūs, plataus užmojo ir toliaregiški pasiūlymai ir 326
pavienės priemonės.

2 klausimas
Kokias temas Konferencijoje dėl Europos ateities aptarė piliečiai? Ar galėtum
nurodyti vieną iš jų?


Aptartos devynios pagrindinės temos: 1) tvirtesnė ekonomika,
socialinis teisingumas ir darbo vietų kūrimas; 2) švietimas,
kultūra, jaunimas ir sportas; 3) skaitmeninė transformacija; 4)
Europos demokratija; 5) vertybės ir teisės, teisinė valstybė,
saugumas; 6) klimato kaita, aplinka; 7) sveikata; 8) ES
pasaulyje ir 9) migracija.

3 klausimas
Kelias Konferencijai dėl Europos ateities atvertas 2021 m. kovo mėn. trijų ES
vadovų pasirašyta bendra deklaracija. Kas jie buvo?


Bendrą deklaraciją dėl Konferencijos dėl Europos ateities
pasirašė tuometinis Europos Parlamento Pirmininkas Davidas
Sassolis, ES Tarybos vardu – Portugalijos Ministras
Pirmininkas António Costa ir Komisijos Pirmininkė Ursula von
der Leyen.
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2022-05-11

Pateiktas pasiūlymas dėl naujų ES
teisės aktų, kuriais siekiama užkirsti
kelią seksualinei prievartai prieš
vaikus internete ir su ja kovoti
1 klausimas
2010 m. ES gauta 23 000 pranešimų apie seksualinės prievartos prieš vaikus
atvejus. Kiek maždaug jų gauta 2020 m.?
A. Daugiau kaip 250 000
B. Daugiau kaip 500 000
C. Daugiau kaip 1 mln.
*Pastaraisiais metais pranešimų apie seksualinę prievartą labai padaugėjo.
Daugeliu atvejų prievarta išaiškėja tik tada, kai nusikaltimų vykdytojų
veiksmai nustatomi internete. Komisija pasiūlė naujų ES teisės aktų, kad
padėtų internetinių paslaugų teikėjams veiksmingiau nustatyti seksualinės
prievartos prieš vaikus internete atvejus, apie juos pranešti ir užkirsti jiems
kelią.

2 klausimas
ES pasiūlė naujų teisės aktų, kuriais nori užkirsti kelią seksualinei prievartai
prieš vaikus internete ir su ja kovoti. Kam naujosios taisyklės bus taikomos?


Siūlomos taisyklės bus taikomos internetinių paslaugų
teikėjams, Europos Sąjungoje siūlantiems prieglobos ir
asmenų tarpusavio ryšio (pvz., pranešimų siuntimo)
paslaugas, taip pat mobiliųjų programėlių parduotuvėms ir
interneto prieigos paslaugų teikėjams.

3 klausimas
Vaiko teisės įtvirtintos JT vaiko teisių konvencijoje ir ES pagrindinių teisių
chartijoje. Ar galėtum nurodyti vieną teisę, kuria gali naudotis vaikai?


Galimi atsakymai – tai teisė į: 1) gyvybę; 2) vardą, pavardę ir
pilietybę; 3) tapatybę; 4) nediskriminavimą; 5) šeimą; 6)
sveikatos priežiūrą; 7) apsaugą nuo žalos; 8) švietimą; 9)
minties laisvę; 10) galimybę gauti informaciją.
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2022-05-18

Pateiktas planas „REPowerEU“
1 klausimas
Ar galėtum pasiūlyti vieną iš būdų, kaip savo kasdieniame gyvenime mažinti
suvartojamos energijos kiekį?


Jį galima mažinti įvairiais būdais, pavyzdžiui: 1) mažinant
šildymo temperatūrą / mažiau naudojant oro kondicionavimo
sistemas; 2) ekonomiškiau vairuojant; 3) dažniau renkantis
viešąjį transportą ir aktyvų judumą; 4) efektyviau naudojant
buitinius prietaisus.

2 klausimas
Kokių trumpalaikių priemonių ES pasiūlė savo plane „REPowerEU“, kad būtų
panaikinta priklausomybė nuo Rusijos iškastinio kuro? Ar galėtum nurodyti
vieną iš jų?


Galimi atsakymai: 1) taupyti energiją; 2) bendrai pirkti dujas,
suskystintas gamtines dujas ir vandenilį; 3) užmegzti naujus
energetikos srities partnerystės ryšius su patikimais tiekėjais;
4) sparčiai įgyvendinti saulės ir vėjo energijos projektus; 5)
didinti ES biometano gamybą; 6) iki 2022 m. lapkričio 1 d. dujų
saugyklas užpildyti iki 80 proc.

3 klausimas
Su kuriomis šalimis Komisija 2022 m. birželio mėn. pasirašė trišalį susitarimo
memorandumą, kad užtikrintų gamtinių dujų eksportą į Europą?
A. Su Egiptu ir Izraeliu
B. Su Norvegija
C. Su Alžyru
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2022-05-18

Pateikta investicijų į gynybą spragų
analizė ir pasiūlymai dėl tolesnių
priemonių Europos gynybos
pramoninei ir technologinei bazei
stiprinti
1 klausimas
Kokios yra pagrindinės ES investicijų į gynybą spragos? Ar galėtum nurodyti
vieną iš jų?


Tai: gynybos išlaidos, gynybos pramonės spragos ir gynybos
pajėgumų spragos.

2 klausimas
Komisija pasiūlė specialią trumpalaikę priemonę, kuria valstybės narės,
norinčios vykdyti bendrus viešuosius pirkimus, būtų skatinamos
bendradarbiauti, kad būtų pašalintos didžiausią susirūpinimą keliančios ir
esminės spragos. Kiek Komisija pasirengusi investuoti į šią schemą?
A. 250 mln. EUR
B. 500 mln. EUR
C. 750 mln. EUR

3 klausimas
Kiek 2020 m. ES valstybės narės bendrai išleido gynybai?
A. 50 mlrd. EUR
B. 100 mlrd. EUR
C. 200 mlrd. EUR
*Jos išleido daugiau kaip 200 mlrd. EUR. Apskaičiuota, kad 2021 m. jų
bendros išlaidos padidėjo iki 220 mlrd. EUR.
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2022-05-18

Paskelbta apie strateginę
partnerystę su Persijos įlankos
valstybėmis
1 klausimas
Kuri šalis nėra Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos narė?
A. Bahreinas
B. Jordanija
C. Kuveitas

2 klausimas
Kada buvo pasirašytas Europos ekonominės bendrijos ir Persijos įlankos
bendradarbiavimo tarybos bendradarbiavimo susitarimas?
A. 1988 m.
B. 1989 m.
C. 1990 m.

3 klausimas
Ar gali nurodyti vieną sritį, kuriai taikomas ES partnerystės su Persijos įlankos
valstybėmis susitarimas?


Partnerystės susitarimas apima įvairias sritis, pavyzdžiui:
prekybą
ir
investicijas,
transportą,
energetiką,
skaitmenizaciją, mokslinius tyrimus ir inovacijas, kosmosą,
žaliąją pertvarką, regioninį saugumą, humanitarinę pagalbą,
teisinę valstybę ir žmogaus teises.
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2022-05-23

Priimtas transporto sektoriui skirtas
nenumatytų atvejų planas, kuriame
nustatytos ES transporto apsaugos
per krizes priemonės
1 klausimas
Ką reiškia santrumpa EASA?
A. Europos strateginio savarankiškumo veiksmų planas
B. Europos tvaraus žemės ūkio asociacija
C. Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra
*Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra – tai ES agentūra, atsakinga už
civilinės aviacijos saugą. Jos tikslas – užtikrinti aukščiausius bendrus civilinės
aviacijos saugos ir aplinkos apsaugos standartus, o keleiviams – kuo
saugesnius skrydžius.

2 klausimas
Komisija siekia didinti ES transporto atsparumą krizių metu. Jos pasiūlytas
transporto sektoriui skirtas nenumatytų atvejų planas parengtas remiantis per
COVID-19 pandemiją įgyta patirtimi ir jame atsižvelgiama į iššūkius, su kuriais
ES transporto sektorius susiduria nuo Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą
pradžios. Jame numatyta 10 pagrindinių priemonių. Ar galėtum nurodyti vieną
iš jų?


Galimi atsakymai: 1) ES transporto srities teisės aktų
pritaikymas prie krizinių situacijų; 2) tinkamos paramos
transporto sektoriui užtikrinimas; 3) laisvo prekių, paslaugų ir
asmenų judėjimo užtikrinimas; 4) pabėgėlių srautų valdymas
ir įstrigusių keleivių bei transporto darbuotojų grąžinimas į
tėvynę; 5) minimalaus susisiekimo ir keleivių apsaugos
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užtikrinimas; 6) dalijimasis informacija apie transportą; 7)
geresnis transporto politikos koordinavimas; 8) kibernetinio
saugumo didinimas; 9) transporto sektoriaus pasirengimo
nenumatytiems atvejams testavimas; 10) bendradarbiavimas
su tarptautiniais partneriais.

3 klausimas
Kas yra žalieji koridoriai?
A. Koridoriai ir tiltai, kuriais gyvūnai gali saugiai kirsti greitkelius Europos
Sąjungoje
B. COVID-19 vakcinų vežimo į visas ES šalis koridoriai
C. Sienos
kirtimo
punktai, per
kuriuos
užtikrinamas
nenutrūkstamas prekių srautas
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2022-05-23

Pateiktas pasiūlymas dėl ribojamųjų
priemonių pažeidimo kriminalizavimo
ir ribojamąsias priemones pažeidusių
asmenų ir kitų nusikaltėlių turto
įšaldymo ir konfiskavimo taisyklių
1 klausimas
2022 m. kovo mėn. ES įsteigė darbo grupę, kuriai pavedė koordinuoti, kaip
užtikrinamas sankcijų Rusijos ir Baltarusijos oligarchams taikymas. Koks tos
darbo grupės pavadinimas?
A. Turto konfiskavimo ir naikinimo darbo grupė
B. Turto atsekimo ir įšaldymo darbo grupė
C. Turto įšaldymo ir areštavimo darbo grupė

2 klausimas
Kokiam skaičiui asmenų ES iki šiol (iki 2022 m. liepos mėn.) skyrė sankcijas už
veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir
nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi?
A. 905
B. 1 212
C. 1 342
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3 klausimas
Kaip ekonomines sankcijas Rusijai, ES nustatė tam tikrus importo ir eksporto
apribojimus. Kokių prekių negalima eksportuoti į Rusiją iš ES? Ar galėtum
nurodyti vieną iš jų?
Į produktų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą, be kitų, įtraukti šie
produktai:
 pažangiosios technologijos (pvz., kvantiniai kompiuteriai ir
pažangieji puslaidininkiai, aukščiausios klasės elektronika ir
programinė įranga);
 tam tikrų rūšių mašinos ir transporto įranga;
 specifinės prekės ir technologijos, naudojamos perdirbant
naftą;
 energetikos pramonės įranga, technologijos ir paslaugos;
 aviacijos ir kosmoso pramonės prekės ir technologijos (pvz.,
orlaiviai, atsarginės dalys ar bet kokia kita lėktuvams ir
sraigtasparniams skirta įranga, aviaciniai degalai);
 jūrų navigacijos prekės ir radijo ryšio technologijos;
 įvairios dvejopo naudojimo prekės (prekės, kurios gali būti
naudojamos tiek civiliniais, tiek kariniais tikslais), pavyzdžiui,
bepiločiai orlaiviai ir bepiločiams orlaiviams skirta programinė
įranga arba šifravimo prietaisai;
 prabangos prekės (pvz., prabangūs automobiliai, laikrodžiai,
juvelyriniai dirbiniai).
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2022-06-07

Pasiektas politinis susitarimas dėl
lyčių pusiausvyros bendrovių
valdybose
1 klausimas
Koks posakis dažnai vartojamas kaip nematomos kliūties, trukdančios
moterims užimti aukštas pareigas, įveikimo metafora?
A. Sudaužytos svajonės
B. Išdaužti stiklo lubas
C. Sulaužyti tradicijas

2 klausimas
Tik trečdalis bendrovių nevykdomųjų valdybų narių yra moterys. Jų
vykdomosiose valdybose – dar mažiau. Pasiūlyme dėl Direktyvos dėl
nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros
gerinimo nustatytas tikslas ES biržinėse bendrovėse greičiau užtikrinti geresnę
lyčių pusiausvyrą. Koks tai tikslas?
A. Siekti, kad nevykdomųjų direktorių pareigas eitų 50 %, o direktorių
pareigas apskritai – 43 % nepakankamai atstovaujamos lyties asmenų
B. Siekti, kad nevykdomųjų direktorių pareigas eitų 45 %, o direktorių
pareigas apskritai – 38 % nepakankamai atstovaujamos lyties asmenų
C. Siekti, kad nevykdomųjų direktorių pareigas eitų 40 %, o
direktorių pareigas apskritai – 33 % nepakankamai
atstovaujamos lyties asmenų

3 klausimas
Iki kada Europos Komisija nori užtikrinti lyčių lygybę (50 %) visuose savo
valdymo lygmenyse?
A. Iki 2023 m. pabaigos
B. Iki 2024 m. pabaigos
C. Iki 2025 m. pabaigos
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2022-06-16

Sugriežtintas ir papildytas Kovos su
dezinformacija praktikos kodeksas
1 klausimas
Kovos su dezinformacija praktikos kodeksas taikomas...
A. interneto
platformoms,
pirmaujančioms
technologijų
bendrovėms ir pagrindiniams jį pasirašiusiems reklamos
sektoriaus subjektams
B. naudotojams
C. teisėsaugos institucijoms

2 klausimas
Kuris iš šių subjektų sugriežtinto ES kovos su dezinformacija praktikos
kodekso nepasirašė?
A. „Clubhouse“
B. „TikTok“
C. „Weibo“

3 klausimas
Kaip paprastai apibrėžiama dezinformacija?
A. Melagingos istorijos, kurios iš pažiūros atrodo naujienos, platinamos
internete arba naudojantis kitomis žiniasklaidos priemonėmis ir
paprastai kuriamos norint daryti įtaką politinėms pažiūroms arba
pajuokauti
B. Melagingas ar klaidinantis turinys, kuris platinamas nesiekiant
padaryti žalos, tačiau jo poveikis vis tiek gali būti žalingas
C. Melagingas ar klaidinantis turinys, kuris platinamas siekiant
apgauti arba gauti ekonominės ar politinės naudos ir kuris gali
padaryti žalos visuomenei
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2022-06-30

Pasiektas politinis susitarimas dėl
reglamento, kuriuo siekiama spręsti
užsienio subsidijų sukeliamų
bendrosios rinkos iškraipymų
problemą
1 klausimas
Koks yra Užsienio subsidijų reglamento tikslas?
A. Didinti subsidijų atitiktį PPO taisyklėms.
B. Reguliuoti ES lėšų, kurios daro poveikį trečiosioms šalims, skyrimą.
C. Spręsti trečiųjų šalių subsidijų, dėl kurių iškraipoma vidaus
rinka, klausimą.

2 klausimas
Kodėl Užsienio subsidijų reglamente vertinamos tik užsienio subsidijos?
A. Nes užsienio subsidijos yra žalingesnės už ES teikiamas subsidijas.
B. Nes ES teikiamos subsidijos jau vertinamos pagal ES valstybės
pagalbos taisykles.
C. Nes trečiosios šalys taip pat vertina ES subsidijų poveikį jų
ekonomikai.

3 klausimas
Jei Komisija pagal Užsienio subsidijų reglamentą nustatys, kad skirta užsienio
subsidija, ar ji bus automatiškai uždrausta?
A. Taip, subsidija bus automatiškai uždrausta.
B. Taip, subsidija bus automatiškai uždrausta, jei bus nustatyta, kad dėl
jos iškraipoma vidaus rinka.
C. Ne,
reglamente
nenumatytas
automatinis
subsidijų
draudimas, tačiau kiekvienu konkrečiu atveju turi būti
vertinamas jų neigiamas ir teigiamas poveikis.
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2022-07-19

Pradėtos stojimo derybos su Albanija
ir Šiaurės Makedonija
1 klausimas
Kurios šalys šiuo metu (2022 m. liepos mėn.) yra ES šalys kandidatės?
a. Izraelis, Armėnija, Marokas, Australija
b. Albanija, Šiaurės Makedonija, Moldova, Juodkalnija, Serbija,
Turkija ir Ukraina
c. Bosnija ir Hercegovina, Kosovas, Gruzija

2 klausimas
Kuri šalis paskutinė įstojo į ES ir kada?


Kroatija – 2013 m. liepos 1 d.

3 klausimas
Į kiek iš viso skyrių suskirstytos stojimo į ES derybos?
A. 25
B. 35
C. 45

