KOMISIJA URSULE
VON DER LEYEN 101

Komisija Ursule von der Leyen si od začetka tega mandata prizadeva izpolniti
obljubo, da bo Evropska unija postala bolj zelena, bolj digitalna in pravičnejša.
Poleg tega ukrepa v zvezi z dogodkoma zgodovinskih razsežnosti, ki sta
vplivala na življenja številnih Evropejcev in Evropejk – koronavirusno
pandemijo in rusko vojno proti Ukrajini.
S to igro se lahko ozrete na preteklo delo Komisije v zadnjih treh letih in
preverite svoje poznavanje glavnih pobud, ki jih je Komisija od začetka
mandata predlagala, da bi izpolnila svoje obljube in se uspešno spoprijela z
edinstvenimi izzivi, s katerimi se srečuje.

Pravila igre
Vsak dogodek spremljajo tri z njim povezana vprašanja. Ko igralec ali igralka
pride na polje, soigralci preberejo eno od zadevnih vprašanj iz te knjižice. Če
igralec ali igralka odgovori pravilno, lahko še enkrat meče kocko in ponovno
poskuša odgovarjati na novo vprašanje. Če odgovori napačno, mora potezo
prepustiti naslednjemu. Vsak igralec ali igralka lahko kocko meče največ trikrat
zapored. Če igralec ali igralka tudi tretjič zapored odgovori pravilno, mora
potezo prepustiti naslednjemu, vendar dobi jokerja, ki v naslednjih krogih ob
napačnem odgovoru omogoča dodaten met kocke. Zmaga, kdor prvi pride na
cilj.

Pomembno: informacije
16. avgusta 2022.
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Začetek mandata
Komisije Ursule von der Leyen
V.1
Koliko žensk je vodilo Evropsko komisijo kot njena predsednica?


Samo ena! Decembra 2019 je Ursula von der Leyen zamenjala
takratnega predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja in
postala prva ženska, ki opravlja to funkcijo.

V.2
Kdaj je Evropski parlament izvolil Ursulo von der Leyen za predsednico
Evropske komisije?
A. Maja 2019
B. Julija 2019
C. Septembra 2019

V.3
Ali znaš navesti eno od šestih političnih prednostnih nalog Komisije Ursule von
der Leyen?







Evropski zeleni dogovor
Evropa, pripravljena na digitalno dobo
Gospodarstvo za ljudi
Močnejša Evropa v svetu
Spodbujanje evropskega načina življenja
Nova spodbuda za evropsko demokracijo

01
11. 12. 2019

Lansiranje
evropskega zelenega dogovora
V.1
Kateri je glavni cilj, ki ga želi Evropska komisija doseči z evropskim zelenim
dogovorom?
A. Da bi Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna
celina
B. Da bi Evropa do leta 2050 postala najbolj zelena celina
C. Da bi Evropa do leta 2050 postala prva proizvajalka ekoloških
proizvodov

V.2
S kolikšnim deležem naložb iz instrumenta NextGenerationEU
sedemletnega proračuna EU se bo financiral zeleni dogovor?

in

A. Z eno tretjino
B. Z dvema tretjinama
C. S tremi tretjinami

V.3
Za koliko želi Evropska komisija do leta 2030 zmanjšati emisije toplogrednih
plinov (v primerjavi z ravnmi iz leta 1990)?
A. Za vsaj 15 %
B. Za vsaj 35 %
C. Za vsaj 55 %
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14. 1. 2020

Predstavitev
naložbenega načrta za evropski
zeleni dogovor in mehanizma za
pravični prehod
V.1
Čemu je namenjen naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor?
 Zagotovil bo sredstva EU za javne in zasebne naložbe, ki so
potrebne, da Evropa do leta 2050 postane prvi podnebno
nevtralni blok na svetu.

V.2
Mehanizem za pravični prehod je ključno orodje za zagotovitev, da bo prehod
na podnebno nevtralno gospodarstvo potekal pravično, tako da ne bo nihče
zapostavljen. Koliko sredstev bo mobiliziranih z mehanizmom za pravični
prehod?
A. Vsaj 20 milijard evrov
B. Vsaj 60 milijard evrov
C. Vsaj 100 milijard evrov

V.3
Katerim regijam bo mehanizem za pravični prehod najbolj koristil?
 Podpora bo na voljo vsem državam članicam, osredotočena pa
bo na najbolj ogljično intenzivne regije ali regije, v katerih je
večina ljudi zaposlenih v dejavnostih, povezanih s fosilnimi
gorivi.

03
31. 1. 2020

Izstop Združenega kraljestva iz EU
V.1
Kdaj je bil sprejet sporazum o izstopu med EU in Združenim kraljestvom in
kdaj je začel veljati?


Sporazum o izstopu med EU in Združenim kraljestvom je bil
sprejet 1. oktobra 2019, veljati pa je začel 1. februarja 2020.

V.2
Kdo je na strani EU vodil pogajanja o izstopu Združenega kraljestva iz EU?


Michel Barnier

V.3
Kako se imenuje rešitev, ki je bila med pogajanji med EU in Združenim
kraljestvom sprejeta za Irsko in Severno Irsko?
A. Sporazum o izstopu
B. Sporazum o trgovini in sodelovanju
C. Protokol o Irski in Severni Irski
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5. 2. 2020

Predstavitev nove
metodologije za pogajanja o pristopu
k EU
V.1
Katera so štiri glavna načela nove metodologije širitve?


Verodostojnost, predvidljivost, dinamičnost in močnejše
politično usmerjanje

V.2
Po katerem evropskem mestu so poimenovana pristopna merila, ki jih mora
država izpolnjevati, da lahko pridobi status pristopnice?
A. København
B. Bruselj
C. Ljubljana

V.3
Katere partnerske države EU imamo v mislih, ko govorimo o Zahodnem
Balkanu?


Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovom, Črno goro, Severno
Makedonijo in Srbijo.
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19. 2. 2020

Objava agende o oblikovanju
digitalne prihodnosti Evrope
V.1
Ali znaš navesti enega od treh glavnih stebrov evropske digitalne preobrazbe?


Možni odgovori so: (1) tehnologija, ki deluje za ljudi; (2)
pravično in konkurenčno digitalno gospodarstvo; (3) odprta,
demokratična in trajnostna družba.

V.2
EU želi postati vodilna v svetu na področju digitalne preobrazbe. Ali poznaš
kakšen način, kako bo to doseženo?


Možni odgovori so: (1) tako da bo postala globalni zgled za
digitalno gospodarstvo; (2) tako da bo podpirala gospodarstva
v razvoju pri digitalizaciji; (3) tako da bo razvila digitalne
standarde in jih spodbujala na mednarodni ravni.

V.3
Ali poznaš kakšen način, kako bo digitalna strategija pomagala EU, da postane
podnebno nevtralna na podlagi evropskega zelenega dogovora?


Možni odgovori so: (1) uvedba nove industrijske strategije EU;
(2) okrepitev sposobnosti EU za predvidevanje in upravljanje
okoljskih nesreč; (3) spodbujanje krožnega gospodarstva; (4)
priprava pobude za krožno elektroniko; (5) zagotovitev podnebne
nevtralnosti podatkovnih centrov in infrastruktur IKT do
leta 2030; (6) izkoriščanje prednosti umetne inteligence, omrežja
5G, računalništva v oblaku in na robu ter interneta stvari; (7)
podpora avtomatiziranemu in povezanemu prevozu; (8)
povečanje trajnostnosti javnega naročanja; (9) vzpostavitev
standarda za enotni polnilnik elektronskih naprav.
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4. 3. 2020

Sprejetje
evropskih podnebnih pravil
V.1
Koliko časa je trajalo, da je začel veljati predlog evropskih podnebnih pravil?
A. 1 leto in 3 mesece (od marca 2020 do julija 2021)
B. 2 leti in 2 meseca (od januarja 2020 do marca 2022)
C. 2 leti in 6 mesecev (od decembra 2019 do maja 2022)

V.2
Navedi enega od petih ciljev evropskih podnebnih pravil.


Možni odgovori so: (1) določiti dolgoročno usmeritev za
socialno pravično in stroškovno učinkovito doseganje cilja
podnebne nevtralnosti do leta 2050 z vsemi politikami; (2)
določiti ambicioznejši cilj EU za leto 2030, da se Evropa poda
na odgovorno pot, da do leta 2050 postane podnebno
nevtralna; (3) vzpostaviti sistem za spremljanje napredka in
po potrebi sprejeti nadaljnje ukrepe; (4) zagotoviti
predvidljivost za vlagatelje in druge gospodarske subjekte; (5)
zagotoviti, da bo prehod na podnebno nevtralnost trajen.

V.3
Kakšen je cilj EU za leto 2030 glede zmanjšanja neto emisij toplogrednih
plinov (v primerjavi z ravnmi iz leta 1990)?
A. Vsaj 30 %
B. Vsaj 55 %
C. Vsaj 72 %
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5. 3. 2020

Sprejetje nove strategije za
enakost spolov za obdobje 2020–
2025
V.1
Kdaj je bilo prvič določeno načelo enakosti moških in žensk pri plačilu?
A. V Rimski pogodbi (1957)
B. V Maastrichtski pogodbi (1992)
C. V Lizbonski pogodbi (2007)

V.2
Ali znaš navesti katerega od glavnih ciljev strategije za enakost spolov za
obdobje 2020–2025?


Možni odgovori so: (1) prenehanje nasilja zaradi spola; (2)
premagovanje spolnih stereotipov; (3) odpravljanje razlik med
spoloma na trgu dela; (4) doseganje enake udeležbe v vseh
gospodarskih sektorjih; (5) obravnavanje plačne in
pokojninske vrzeli med spoloma; (6) odpravljanje razlik med
spoloma pri oskrbi in (7) doseganje uravnotežene zastopanosti
spolov pri odločanju in v politiki.

V.3
Kolikšen je delež žensk med poslanci nacionalnih parlamentov v EU?
A. 10 %
B. 33 %
C. 49 %
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9. 3. 2020

Sprejetje celovite strategije EU za
Afriko
V.1
V predlagani strategiji EU za Afriko je predstavljenih pet ključnih partnerstev
med obema celinama. Ali znaš navesti eno od teh partnerstev?


Možni odgovori so: (1) trajnostna rast in delovna mesta; (2)
zeleni prehod in dostop do energije; (3) digitalna preobrazba;
(4) mir, varnost in upravljanje; (5) migracije in mobilnost.

V.2
Koliko naložb naj bi se mobiliziralo z naložbenim svežnjem strategije
povezljivosti Global Gateway Afrika-Evropa?
A. 100 milijard evrov
B. 150 milijard evrov
C. 200 milijard evrov

V.3
Kdaj je bilo partnerstvo med Afriko in EU prvič uradno vzpostavljeno?
A. Leta 2000
B. Leta 2005
C. Leta 2010
* Partnerstvo med Afriko in EU je bilo uradno vzpostavljeno leta 2000 na
prvem vrhu Organizacije za afriško enotnost (predhodnica Afriške unije) in
EU v Kairu.
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10. 3. 2020

Sprejetje
nove industrijske strategije
V.1
Kolikšen delež pri izvozu blaga iz EU predstavlja industrija?
A. 20 %
B. 40 %
C. 80 %

V.2
Kolikšen delež evropskih podjetij se lahko šteje za mala in srednja podjetja
(MSP)?
A. 10 %
B. 50 %
C. 99 %

V.3
Kolikšen delež skupne dodane vrednosti EU ustvarja evropska industrija?
A. 20 %
B. 40 %
C. 80 %
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Marec 2020

Ukrepi proti koronavirusu
V.1
Prvi primer COVID-19 v Evropi je bil zabeležen 24. januarja 2020. V kateri
državi EU?
A. Španija
B. Italija
C. Francija

V.2
Kdaj je EU začela izvajati prvi sporazum o skupnem javnem naročanju za
zagotovitev zdravstvenih protiukrepov za COVID-19?
A. Februarja 2020
B. Marca 2020
C. Aprila 2020

V.3
Kdaj se je po vsej EU začelo cepljenje proti COVID-19?
A. Decembra 2020
B. Januarja 2021
C. Februarja 2021
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4. 5. 2020

Donatorska kampanja Globalni odziv
na koronavirus
V.1
Evropska komisija je v okviru enotnega pristopa k boju proti pandemiji COVID19 združila moči s svetovnimi partnerji, da bi zagotovila, da bodo vsa nova
cepiva, diagnostika in zdravljenja na voljo po vsem svetu in po dostopni ceni.
Globalna donatorska kampanja – odziv na koronavirus – se je začela
4. maja 2020. Koliko sredstev je bilo zbranih tega dne?
A. 4,4 milijarde evrov
B. 7,4 milijarde evrov
C. 10,4 milijarde evrov

V.2
Katerim glavnim področjem so bila dodeljena sredstva, zbrana med kampanjo
za globalni odziv na koronavirus?
A. Testiranje, zdravljenje in preprečevanje
B. Ukrepanje, zdravljenje in učenje
C. Raziskave, naložbe in uvajanje

V.3
Od začetka pandemije COVID-19 se je odziv Ekipe Evropa – EU, njenih držav
članic in evropskih finančnih institucij – povečal na 53,7 milijarde evrov. Koliko
držav je prejelo to podporo?
A. 90
B. 110
C. 140
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7. 5. 2020

Sprejetje akcijskega načrta za
preprečevanje pranja denarja in boj
proti financiranju terorizma
V.1
Pranje denarja je kaznivo dejanje, ki ga je težko odkriti. Ima lahko resne posledice
za gospodarstvo EU in njen finančni sistem. Zato mora EU k boju proti pranju
denarja in financiranju terorizma pristopiti večplastno. Ukrepati je treba na več
ravneh. Ali znaš navesti kakšen tak ukrep?


Možni odgovori so: (1) učinkovito izvajanje obstoječih pravil EU;
(2) bolj harmoniziran sklop pravil; (3) nadzor na ravni EU; (4)
podporni in usklajevalni mehanizem za finančnoobveščevalne
enote; (5) izvrševanje določb kazenskega prava na ravni EU in
izmenjava informacij; (6) močnejša EU v svetu.

V.2
EU je opredelila seznam tretjih držav z velikim tveganjem, ki imajo strateške
pomanjkljivosti v svoji ureditvi za preprečevanje pranja denarja in boj proti
financiranju terorizma. Ali znaš navesti kakšen cilj s tega seznama?


Možni odgovori so: (1) zaščititi celovitost finančnega sistema in
notranjega trga Unije; (2) okrepiti notranjo varnost; (3)
spodbujati trajnostni razvoj.

V.3
Koliko tretjih držav je navedenih na seznamu držav, ki resno ogrožajo finančni
sistem Evropske unije? (na dan 13. marca 2022)
A. 20
B. 25
C. 30
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20. 5. 2020

Sprejetje strategije EU za biotsko
raznovrstnost do leta 2030 in
strategije „od vil do vilic“
V.1
Cilj strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2030 je razširitev obstoječih
območij Natura 2000. Koliko kopenskih območij EU in koliko morskega
ozemlja EU je del omrežja Natura 2000?
A. 10 % kopenskih območij in več kot 8 % morskega ozemlja
B. 18 % kopenskih območij in več kot 8 % morskega ozemlja
C. 40 % kopenskih območij in več kot 8 % morskega ozemlja

V.2
Komisija želi s strategijo „od vil do vilic“ spodbuditi povečanje deleža površin
v EU, namenjenih ekološkemu kmetovanju. Kolikšen delež vseh kmetijskih
zemljišč bi bil do leta 2030 namenjen ekološkemu kmetovanju?
A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %

V.3
Za koliko odstotkov bi bilo treba do leta 2030 zmanjšati uporabo gnojil?
A. Za vsaj 5 %
B. Za vsaj 10 %
C. Za vsaj 20 %
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27. 5. 2020

Predstavitev
instrumenta NextGenerationEU
V.1
Kolikšen je skupni znesek instrumenta NextGenerationEU (v tekočih cenah)?
A. 750 milijard evrov
B. 806,9 milijarde evrov
C. 853 milijard evrov

V.2
Kolikšen delež sredstev instrumenta NextGenerationEU je namenjen boju proti
podnebnim spremembam?
A. 27 %
B. 37 %
C. 47 %

V.3
Kolikšen delež sredstev instrumenta NextGenerationEU je namenjen
digitalnemu prehodu?
A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %

15
17. 6. 2020

Predstavitev
strategije EU za cepiva
V.1
Običajni postopek razvoja in odobritve cepiva traja 10 let. Zaradi izrednosti
razmer med pandemijo COVID-19 je bil ta postopek skrajšan na …?
A. 3–5 let
B. 1–2 leti
C. 12–18 mesecev

V.2
Kaj je COVAX?
A. Farmacevtsko podjetje, ki razvija cepiva proti COVID-19.
B. Instrument, katerega cilj je pravičen in enakopraven dostop do
cepiv proti COVID-19 po vsem svetu.
C. Skupina nacionalnih strokovnjakov, ki pregleduje postopek proizvodnje
cepiv.

V.3
Kako se imenuje evropska agencija, ki je ocenila varnost cepiv proti COVID19?
A. Evropska agencija za zdravila (EMA)
B. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)
C. Svetovna zveza za cepiva in imunizacijo (GAVI)
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24. 6. 2020

Začetek strategije EU
o pravicah žrtev za obdobje 2020–
2025
V.1
Pomemben vidik procesa okrevanja žrtev, ki je obravnavan v strategiji EU o
pravicah žrtev, so storitve restorativne pravičnosti. Kaj to pomeni?


Storitve restorativne pravičnosti vključujejo različne storitve,
na primer mediacijo med žrtvijo in storilcem, skupinska
srečanja za družine ter poravnalne naroke. Žrtvam
zagotavljajo varno okolje, v katerem lahko spregovorijo.

V.2
S čim je povezana ta številka: 116 006?
A. To je število kibernetskih kaznivih dejanj, storjenih v EU v drugi polovici
leta 2021.
B. To je število udeležencev posebnega usposabljanja o nediskriminaciji
za policijo.
C. To je telefonska številka posebne telefonske linije za pomoč
žrtvam kaznivih dejanj po vsej Evropi.

V.3
Navedi eno od petih ključnih področij strategije EU o pravicah žrtev.


Možni odgovori so: (1) prijavljanje kaznivih dejanj in
komunikacija z žrtvami; (2) podpora najbolj ranljivim žrtvam
in njihova zaščita; (3) dostop do odškodnine; (4) sodelovanje
in usklajevanje med pravosodnimi organi in organi kazenskega
pregona, zdravstvenimi in socialnimi delavci ter drugimi; (5)
pravice žrtev po vsem svetu.
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1. 7. 2020

Predstavitev podpornega svežnja za
zmanjševanje brezposelnosti mladih
ter evropskega programa znanj in
spretnosti
V.1
Kaj je poklicno izobraževanje in usposabljanje?


Poklicno izobraževanje in usposabljanje je ključni element
vseživljenjskega učenja, ki ljudem zagotavlja znanja,
spretnosti in kompetence, potrebne za določene poklice na
trgu dela. Poklicno se izobražuje ali usposablja približno
polovica oseb v višjem sekundarnem izobraževanju v EU, poleg
tega pa omogoča izpopolnjenje ali prekvalifikacijo dveh tretjin
zaposlenih v EU. Mladim pomaga, da se pripravijo na prvo
zaposlitev, odraslim pa omogoča, da pridobijo nova znanja in
spretnosti ter nadgradijo svojo poklicno pot.

V.2
Koliko mladih je po zaslugi jamstva za mlade pridobilo dostop do trga dela?
A. Več kot 24 milijonov mladih
B. Več kot 20 milijonov mladih
C. Več kot 16 milijonov mladih

V.3
Kolikšen delež vseh odraslih bi se moral v skladu z akcijskim načrtom za
evropski steber socialnih pravic iz marca 2021 vsako leto do leta 2030
udeležiti usposabljanja?
A. Vsaj 60 %
B. Vsaj 45 %
C. Vsaj 55 %
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8. 7. 2020

Predstavitev strategije za vodik in
strategije EU za povezovanje
energetskega sistema
V.1
Kolikšen je delež vodika v sedanji porabi energije v Evropi?
A. 10 %
B. 5 %
C. Manj kot 2 %

V.2
Eden od glavnih ciljev evropskega zavezništva za čisti vodik je olajšati naložbe
v čisti vodik. V ta namen je zavezništvo pripravilo seznam izvedljivih
naložbenih projektov. Koliko projektov je vključenih?
A. 60
B. 750
C. 900

V.3
Koliko obnovljivega vodika naj bi se do leta 2030 proizvajalo v EU?
A. 5 milijonov ton
B. 10 milijonov ton
C. 2 milijona ton
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21. 7. 2020

Dogovor voditeljev in voditeljic EU o
načrtu za okrevanje in večletnem
finančnem okviru za obdobje 2021–
2027
V.1
Kolikšen je skupni znesek dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2021–2027
(v tekočih cenah)?
A. 1,211 bilijona evrov
B. 0,5 bilijona evrov
C. 3 bilijone evrov

V.2
Česa ne pomeni instrument NextGenerationEU?
A. Program EU za naslednjo generacijo digitalnih proizvodov
B. Začasni instrument za okrevanje za obravnavanje socialnih in
gospodarskih posledic pandemije koronavirusa
C. Mehanizem za okrevanje in odpornost za zagotavljanje posojil in
nepovratnih sredstev državam članicam

V.3
Kaj pomeni mehanizem pogojenosti v okviru dolgoročnega proračuna EU in
načrta za okrevanje?
A. Pogoje, pod katerimi lahko države nečlanice EU zaprosijo za posojila.
B. Pogoje za zaščito proračuna EU v primeru kršitev načel pravne
države v državi članici.
C. Pogoje za MSP, da denar vložijo v svojo proizvodnjo trajnostnih
proizvodov.
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27. 8. 2020

Podpis prve pogodbe
s farmacevtskim podjetjem za nakup
cepiv proti COVID-19
V.1
Koliko odmerkov cepiv proti COVID-19 je Evropska komisija zagotovila do
sredine leta 2022?
A. Do 4,2 milijarde odmerkov
B. Do 3 milijarde odmerkov
C. Do 1,5 milijarde odmerkov

V.2
S koliko podjetji je Evropska komisija podpisala pogodbe za zagotovitev cepiv
proti COVID-19?
A. s 5 podjetji
B. z 8 podjetji
C. z 11 podjetji

V.3
Koliko cepiv je bilo doslej odobrenih v EU? Ali veš, iz katerih podjetij?



V EU je bilo odobrenih šest cepiv. Proizvajajo jih: BioNTech in
Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV,
Novavax in Valneva.
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18. 9. 2020

Predstavitev prvega
akcijskega načrta EU za boj proti
rasizmu
V.1
Kdaj je bil imenovan prvi koordinator EU za boj proti rasizmu?
A. Leta 2020
B. Leta 2021
C. Leta 2022

V.2
Ali znaš navesti katerega izmed ciljev, ki jih želi EU doseči s svojim akcijskim
načrtom za boj proti rasizmu?


Možni odgovori so: (1) izboljšati izvajanje zakonodaje EU, ki
zagotavlja varstvo pred diskriminacijo; (2) usposobiti organe
kazenskega
pregona
(npr.
nacionalno
policijo)
za
preprečevanje rasnega ali etničnega profiliranja, da se
zagotovita poštena policijska obravnava in zaščita; (3)
okrepiti izvajanje nacionalnih akcijskih načrtov držav članic za
preprečevanje rasizma in boj proti njemu; (4) boj proti
sovražnemu govoru na spletu; (5) izboljšati raznolikost osebja
EU in preprečiti morebitno diskriminacijo v postopku
zaposlovanja; (6) okrepiti partnerstvo z akterji civilne družbe.

V.3
Kakšen je slogan EU, ki pomeni pozitivni vpliv različnih kultur, tradicije in
jezikov ter odraža zamisli akcijskega načrta EU za boj proti rasizmu?



„Združena v raznolikosti“
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23. 9. 2020

Predstavitev novega pakta o
migracijah in azilu
V.1
Koliko ljudi se je leta 2020 priselilo v EU?
A. 3,1 milijona oseb
B. 1,92 milijona oseb
C. 530 000 oseb

V.2
Iz koliko držav so prosilci za azil leta 2021 prišli v EU?
A. Iz približno 140 držav
B. Iz približno 80 držav
C. Iz približno 60 držav

V.3
V katerih treh državah EU je bilo leta 2021 največ prosilcev za azil, ki so prvič
zaprosili za azil, na prebivalca?
A. Španija, Italija in Grčija
B. Ciper, Avstrija in Slovenija
C. Poljska, Madžarska in Češka
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24. 9. 2020

Sprejetje
svežnja o digitalnih financah
V.1
Ena od velikih ambicij EU je digitalni prehod, da bi Evropa postala globalni
digitalni akter. V ta namen je bila oblikovana strategija za digitalne finance.
Navedi eno izmed področij, ki jih želi EU izboljšati s to strategijo.


Možni odgovori so: (1) čezmejne finančne storitve, finančni
produkti za potrošnike; (2) inovacije, ki temeljijo na podatkih;
(3) upravljanje podatkov, npr. varstvo in nadzor podatkov; (4)
financiranje MSP; (5) financiranje za MSP, konkurenca med
ponudniki finančnih storitev.

V.2
Kaj so kriptosredstva?


Kriptosredstva so digitalne predstavitve vrednosti ali pravic,
ki se lahko prenesejo in shranijo elektronsko z uporabo
posebne tehnologije veriženja blokov. Uporabljajo se lahko v
obliki digitalnih kovancev ali žetonov za dostop do finančnih
storitev ali kot plačilno sredstvo.

V.3
Komisija je v okviru svežnja o digitalnih financah predlagala akt o digitalni
operativni odpornosti (DORA). Na kaj se nanaša akt DORA?
A. Nanaša se na spodbujanje odgovornih inovacij in konkurence med
ponudniki finančnih storitev.
B. Nanaša se na to, da se potrošnikom olajša plačevanje v trgovinah ter
omogoči varno in priročno elektronsko poslovanje.
C. Nanaša se na zagotavljanje, da imajo vsi udeleženci v
finančnem sistemu vzpostavljene potrebne zaščitne ukrepe za
ublažitev učinkov kibernetskih napadov in drugih tveganj.
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6. 10. 2020

Sprejetje gospodarskega in
naložbenega načrta za Zahodni
Balkan
V.1
Koliko sredstev naj bi se mobiliziralo z naložbenim načrtom za Zahodni
Balkan?
A. do 29 milijard evrov
B. do 16 milijard evrov
C. do 13 milijard evrov

V.2
Ali znaš navesti katero izmed področij, na katerih se bodo projekti financirali
po zaslugi naložbenega načrta za Zahodni Balkan?


Možni odgovori so: (1) trajnostni promet; (2) čista energija; (3)
okolje in podnebje; (4) digitalno področje; (5) zasebni sektor;
(6) človeški kapital.

V.3
EU s finančnimi in tehničnimi sredstvi podpira izvajanje reform na Zahodnem
Balkanu. Kako se imenuje eden od ključnih programov, s katerimi EU danes
zagotavlja to pomoč?
A. Instrument za predpristopno pomoč (IPA)
B. Predpristopna pomoč EU za razvoj podeželja (IPARD)
C. Pomoč Skupnosti za obnovo, razvoj in stabilizacijo (CARDS)
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7. 10. 2020

Sprejetje desetletnega načrta za
podporo Romom v EU
V.1
Koliko Romov živi v EU?
A. Približno 3,5 milijona
B. Približno 8 milijonov
C. Približno 6 milijonov

V.2
Koliko Romov je bilo v zadnjih petih letih žrtev diskriminacije?
A. 31 %
B. 41 %
C. 51 %

V.3
Desetletni načrt za podporo Romom v EU ima sedem ključnih področij
ukrepanja. Ali znaš navesti kakšno?


To so: enakost, vključevanje, udeležba,
zaposlovanje, zdravje in stanovanja.

izobraževanje,

26
14. 10. 2020

Sprejetje
nove strategije za kemikalije
V.1
Kemikalije so bistven sestavni del našega vsakdanjega življenja, vendar lahko
nekatere kemikalije resno škodujejo našemu zdravju ali okolju. Zato je
Evropska komisija sprejela novo strategijo za kemikalije. Obstajajo posebne
skupine kemikalij, ki so zajete z lastno zakonodajo. Ali znaš navesti kakšno?


Možni odgovori so: (1) biocidi; (2) pesticidi; (3) farmacevtski
izdelki; (4) kozmetika; (5) enodkrini motilci itd.

V.2
Kakšni so cilji strategije za kemikalije?


Možni odgovori so: (1) varovanje zdravja ljudi in okolja; (2)
ustvarjanje varnih in trajnostnih kemikalij; (3) ustvarjanje
okolja brez strupov.

V.3
Ali znaš navesti primer vsakdanjega izdelka, v katerem je mogoče najti
kemikalije?


Možni odgovori so: (1) igrače in drugi izdelki za otroke; (2)
hrana; (3) kozmetika; (4) pohištvo; (5) tekstil.
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27. 10. 2020

Po aprilski uvedbi instrumenta SURE
so bila izvedena prva izplačila
V.1
Kaj pomeni kratica SURE?
A. Strategija za brezposelnost, okrevanje in gospodarstvo
B. Podpora za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih
razmerah
C. Shema za registrirane zaposlitve v Uniji

V.2
Zaradi katere krize je bil vzpostavljen instrument SURE? In katera so glavna
področja, ki naj bi se obravnavala s tem instrumentom?
1. Pandemija COVID-19
2. Zaščita delovnih mest, ohranjanje delovnih mest, kritje
stroškov shem skrajšanega delovnega časa

V.3
Katere so bile prve tri države, ki so prejele prvo izplačilo iz instrumenta SURE?
A. Španija, Italija in Poljska
B. Francija, Portugalska in Slovenija
C. Grčija, Slovaška in Nemčija
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11. 11. 2020

Začetek
nove agende za potrošnike
V.1
Kako bo nova agenda za potrošnike okrepila aktivno vlogo potrošnikov pri
zelenem prehodu? Ali lahko navedeš primer?


Možni odgovori so: (1) zagotavljanje, da so trajnostni proizvodi
na voljo potrošnikom na trgu EU in da imajo potrošniki boljše
informacije za ozaveščeno izbiro; (2) zagotavljanje boljših
informacij potrošnikom o trajnostnosti proizvodov; (3) varstvo
potrošnikov pred nekaterimi praksami, kot sta zeleno zavajanje
ali zgodnja zastarelost; (4) spodbujanje popravil ter bolj
trajnostnih in „krožnih“ proizvodov; (5) spodbujanje podjetij k
podpiranju trajnostne potrošnje.

V.2
Potrošnja prebivalstva pomeni skupni denar, ki ga posamezniki porabijo za končno
blago in storitve. Kolikšen delež BDP EU izvira iz potrošnje prebivalstva?
A. 45 %
B. 33 %
C. 54 %

V.3
EU spodbuja potrošnike k aktivni vlogi pri zelenem prehodu, na primer z izbiro bolj
trajnostnih proizvodov. Eden od ukrepov EU je varstvo potrošnikov pred praksami
zelenega zavajanja. Kaj pomeni izraz „zeleno zavajanje“ (greenwashing)?
A. Kemikalije, ki jih podjetja uporabljajo pri proizvodnji tekstila.
B. Praksa, s katero podjetja dajejo napačen vtis o vplivu ali
koristih svojih proizvodov na okolje.
C. Praksa podjetij, da brezplačno razdeljujejo darilca na osnovi plastike.
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11. 11. 2020

Narejeni so bili prvi koraki za
oblikovanje evropske zdravstvene
unije
V.1
EU namerava v okviru oblikovanja evropske zdravstvene unije okrepiti
pripravljenost in odzivanje na krize dveh ključnih agencij EU na tem področju.
Katerih?
A. Evropske obrambne agencije in Evropske agencije za kemikalije
B. Evropske agencije za zdravila in Evropskega centra za
preprečevanje in obvladovanje bolezni
C. Evropske agencije za varnost hrane in Agencije EU za kibernetsko
varnost

V.2
Ključni del evropske zdravstvene unije je evropski načrt za boj proti raku. Ali
znaš razložiti, za kaj gre pri tem načrtu?


Cilj evropskega načrta za boj proti raku je preprečevati rakava
obolenja, onkološkim bolnikom, preživelim onkološkim
bolnikom, njihovim družinam in oskrbovalcem pa zagotoviti, da
lahko uživajo visoko kakovost življenja.

V.3
V kateri državi EU je sedež Evropskega centra za preprečevanje in
obvladovanje bolezni (ECDC)?
A. Belgija
B. Švedska
C. Poljska
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12. 11. 2020

Predstavitev prve strategije EU za
enakost LGBTIQ oseb
V.1
Evropska komisija je ukrepe za spodbujanje Unije enakosti za vse okrepila s
sprejetjem prve strategije EU za enakost LGBTIQ oseb. V njej so v štirih stebrih
določeni številni ključni cilji, ki jih je treba doseči do leta 2025. Kaj po vašem
mnenju zajemajo ti stebri? Ali znaš navesti kakšno področje, na katerem je
potrebnih več ukrepov?


Možni odgovori so: (1) obravnavanje diskriminacije LGBTIQ
oseb; (2) zagotavljanje njihove varnosti; (3) razvoj vključujočih
družb; (4) vodstvo v pozivu za enakost LGBTIQ oseb po vsem
svetu.

V.2
Kako bi opisal/a „mavrično družino“?


Mavrična družina je družina, v kateri so eden ali več članov
osebe LGBTIQ, ali družina, v kateri so starši LGBTIQ osebe.
Zaradi razlik med zakonodajami držav članic družinske vezi
niso vedno priznane, ko mavrične družine prečkajo notranje
meje EU. Komisija bo predstavila zakonodajno pobudo za
vzajemno priznavanje starševstva in preučila možne ukrepe za
podporo vzajemnemu priznavanju istospolnih partnerstev med
državami članicami.

V.3
Kolikšen delež LGBTIQ oseb se je v letu 2019 počutil diskriminiranega?
A. 37 %
B. 43 %
C. 52 %
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25. 11. 2020

Predstavitev akcijskega načrta za
enakost spolov
V.1
EU je predstavila ambiciozne načrte za spodbujanje enakosti spolov in
opolnomočenje žensk v njenem zunanjem delovanju. Ženske in dekleta so
ključne pri spodbujanju razvoja in sprememb. Hkrati pa nanje nesorazmerno
vplivajo številni sodobni izzivi. Kolikšen delež prebivalstva, razseljenega zaradi
podnebnih sprememb, predstavljajo ženske?
A. 60 %
B. 70 %
C. 80 %

V.2
Kaj je Pekinška deklaracija?


Pekinška deklaracija in izhodišča za ukrepanje, ki jih je
leta 1995 soglasno sprejelo 189 držav, veljajo za najbolj
celovit svetovni okvir politike za pravice žensk.

V.3
Kolikšen delež vseh novih zunanjih ukrepov bo v okviru akcijskega načrta EU
za enakost spolov za obdobje 2021–2025 prispeval k enakosti spolov in
spodbujanju opolnomočenja žensk v letu 2025?
A. 62 %
B. 76 %
C. 85 %
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2. 12. 2020

Predlog nove čezatlantske agende za
globalno sodelovanje
V.1
Nova čezatlantska agenda za globalno sodelovanje ima štiri prednostna
področja. Ali znaš navesti kakšno?


Možni odgovori so: (1) zdravstveni odziv; (2) zeleno vodstvo;
(3) trgovina in tehnologija ter (4) globalno ukrepanje in
varnost.

V.2
Kakšne vrste svet za sodelovanje sta EU in ZDA leta 2021 ustanovili na
podlagi te agende?
A. Obrambni in varnostni svet
B. Svet za trgovino in tehnologijo
C. Svet za pripravljenost na krize

V.3
Skupne naložbe ZDA v EU so večje kot njene naložbe v celotni Aziji. Kolikokrat
večje?
A. Dvakrat
B. Trikrat
C. Štirikrat
* Skupne naložbe ZDA v EU so trikrat večje od njenih naložb v celotni Aziji.
Naložbe EU v ZDA so približno osemkrat večje od naložb EU v Indiji in na
Kitajskem skupaj.
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3. 12. 2020

Predstavitev
akcijskega načrta za evropsko
demokracijo
V.1
Kateri so glavni ukrepi akcijskega načrta za evropsko demokracijo?
A. Poštene volitve, svobodni mediji in boj proti dezinformacijam
B. Spodbujanje ljudi k udeležbi pri oblikovanju politik in glasovanju na
volitvah
C. Krepitev demokracije na lokalni ravni

V.2
Katere predloge za zaščito svobodnih in poštenih volitev vključuje akcijski
načrt za evropsko demokracijo? Ali znaš navesti kakšen primer?


Možni odgovori so: (1) nova pravila o preglednosti političnega
oglaševanja; (2) pregled obstoječih pravil o financiranju
evropskih političnih strank; (3) vzpostavitev novega
mehanizma EU za odpornost volilnih sistemov v boju proti
grožnjam volilnemu procesu; (4) spodbujanje spoštovanja v
javni razpravi in boj proti sovražnemu govoru na spletu.

V.3
Boljša zaščita novinarjev in zagovornikov človekovih pravic je del akcijskega
načrta za evropsko demokracijo. Koliko fizičnih in pravnih napadov na
novinarje in medijske delavce v 24 državah članicah EU je bilo leta 2021
prijavljenih mehanizmu hitrega odzivanja na kršitve svobode medijev?
A. 147
B. 439
C. 651
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15. 12. 2020

Predstavitev
aktov o digitalnih storitvah in
digitalnih trgih
V.1
Navedi nekaj novih pravil, uvedenih z aktom o digitalnih storitvah.










Možni odgovori so:
Ukrepi za boj proti nezakonitim vsebinam na spletu, vključno z
nezakonitim blagom in storitvami.
Nova pravila za sledenje prodajalcem na spletnih tržnicah kot pomoč
pri vzpostavitvi zaupanja in za lažji pregon goljufov.
Pogoji poslovanja platform morajo biti jasni, razumljivi in pregledni za
vse ter se ne smejo uporabljati samovoljno.
Uporabniki imajo pravico do pritožbe in pravnega sredstva zoper
odločitev o moderiranju vsebine.
Temeljne pravice, vključno s svobodo govora, so na spletu v celoti
zaščitene.
Platforme morajo ublažiti tveganja, kot so dezinformacije ali
prirejanje volitev, kibernetsko nasilje nad ženskami ali škodljive
vsebine za mladoletnike na spletu.
Prepoved ciljnega oglaševanja, namenjenega otrokom ali temelječega
na posebnih vrstah osebnih podatkov, kot so etnično poreklo, politična
stališča ali spolna usmerjenost, in prepoved uporabe tako imenovanih
„temnih vzorcev“.
Nove določbe, ki raziskovalcem omogočajo dostop do podatkov o
ključnih platformah, da se natančno preuči, kako platforme delujejo in
kako se razvijajo spletna tveganja.
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V.2
Ali Listina EU o temeljnih pravicah varuje osebne podatke spletnih
uporabnikov?
A. Da, vendar niso predeljeni kot taki.
B. Da, člen 8 Listine določa pravico vsakogar do varstva osebnih
podatkov, ki se nanašajo nanj.
C. Ne, Listino je treba posodobiti, da bo vključevala popolno varstvo
osebnih podatkov.

V.3
Kako razumemo izraz vratarji?
A. Platforme, ki pomembno vplivajo na notranji trg in delujejo kot
pomembna vstopna točka za poslovne uporabnike, ki želijo
doseči svoje končne uporabnike.
B. Platforme, ki preverjajo skladnost drugih podjetij, dejavnih na spletu,
z GDPR.
C. Podjetja, ki imajo posebno znanje na določenem področju.
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21. 12. 2020

Komisija odobri
prvo varno in učinkovito cepivo proti
COVID-19
V.1
Kako se imenuje podjetje, ki je izdelovalo prvo cepivo proti COVID-19, ki ga je
Komisija odobrila za uporabo v EU?
A. BioNTech-Pfizer
B. Moderna
C. AstraZeneca

V.2
Cepljenje pomaga imunskemu sistemu osebe, da premaga pogosto bolezen,
ki ji je lahko izpostavljena. Ali znaš navesti kakšno bolezen, pred katero ščitijo
cepiva?


Možni odgovori so: (1) hepatitis B; (2) okužba s humanim
papiloma virusom (HPV); (3) gripa; (4) ošpice, mumps in rdečke;
(5) otroška paraliza; (6) tetanus; (7) tuberkuloza.

V.3
Kolikšen delež odraslih državljanov EU je bil cepljen v prvem letu po začetku
cepljenja?
A. 65 %
B. 78 %
C. 89 %
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27. 12. 2020

Prvi Evropejci in Evropejke
prejmejo cepivo proti COVID-19
Cepili ste se. Še enkrat mečite kocko.
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1. 1. 2021

2021 – evropsko leto
železnic
V.1
V evropskem letu železnic so bile poudarjene koristi železnice kot
trajnostnega, pametnega in varnega prevoznega sredstva. Železniški promet
je ena najbolj trajnostnih oblik potniškega in tovornega prometa. Približno
kolikšen delež emisij toplogrednih plinov, povezanih s prometom, v EU ustvari
železniški promet?
A. 10 %
B. 5 %
C. Manj kot 0,5 %

V.2
V okviru evropskega leta železnic je od 2. septembra do 7. oktobra 2021 po
vsej celini vozil poseben vlak EU, poimenovan Connecting Europe Express. V
koliko državah se je ta vlak ustavil?
A. V 20 državah
B. V 26 državah
C. V 27 državah

V.3
Koliko vlakov je zaradi različnih tirnih širin vključeval Connecting Europe
Express?
A. Tri vlake za različne tirne širine, ki jih upravljajo železniška
podjetja iz različnih držav članic EU.
B. Štiri vlake za različne tirne širine, ki jih upravljajo železniška podjetja
iz držav članic EU in Švice.
C. En vlak za različno tirno širino iz vsake države članice.
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18. 1. 2021

Komisija začela fazo oblikovanja
novega evropskega Bauhausa
V.1
Kaj pomeni Bauhaus?
A. To je japonska beseda, ki pomeni „trajnostnost“.
B. To je grška teorija, ki opisuje obliko gospodarstva in družbe, ki je trajna
in jo je mogoče uresničevati na svetovni ravni.
C. To je nemška umetnostna šola, ki je delovala od leta 1919 do
leta 1933.
* Novi evropski Bauhaus je navdihnila istoimenska umetnostna šola, ki jo je
leta 1919 v Nemčiji ustanovil Walter Gropius ter je temeljila na
eksperimentalnih načelih funkcionalizma in zvestobi materialom. Potem ko
so jo nacisti leta 1933 zaprli, so njene ideje obsežno razširjali njeni študentje
in učitelji, med katerimi so bili Kandinski, Klee, Feininger, Moholyj Nagy in
Mies van der Rohe.

V.2
Katere so tri glavne vrednote novega evropskega Bauhausa?
A. Trajnostnost, estetika in vključevanje
B. Trajnostnost, povezovanje in raznolikost
C. Spoštovanje, napredek in vključevanje

V.3
S katero prednostno nalogo Evropske komisije je v glavnem povezano gibanje
novega evropskega Bauhausa?
A. Evropa, pripravljena na digitalno dobo
B. Evropski zeleni dogovor
C. Spodbujanje evropskega načina življenja
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9. 2. 2021

Predlog nove
agende za Sredozemlje
V.1
Cilj nove agende za Sredozemlje je oživiti in okrepiti strateško partnerstvo
med EU in njenim južnim sosedstvom. Ali znaš navesti vsaj eno od držav
južnega sosedstva?


Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko,
Palestina*, Sirija in Tunizija.
* To poimenovanje ne pomeni priznanja države Palestine in ne posega v
stališča posameznih držav članic glede tega vprašanja.

V.2
Koliko sredstev je bilo dodeljenih za izvajanje nove agende za Sredozemlje za
obdobje 2021–2027?
A. Do 15 milijard evrov
B. Do 26 milijard evrov
C. Do 30 milijard evrov

V.3
Kako se imenuje deklaracija, podpisana leta 1995, s katero je bilo
vzpostavljeno partnerstvo med podpisnicami iz EU in državami južnega
Sredozemlja?
A. Barcelonska deklaracija
B. Kairska deklaracija
C. Bejrutska deklaracija

40
17. 2. 2021

Komisija predlaga vzpostavitev
inkubatorja HERA
V.1
Kaj pomeni kratica HERA?
A. Evropski organ za zdravstvene dokaze in raziskave
B. Evropski organ za zdravstvene izdatke in regulacijo
C. Evropski organ za pripravljenost in odzivanje na izredne
zdravstvene razmere

V.2
HERA deluje v dveh načinih. V katerih?
A. V fazi pripravljenosti in krizni fazi
B. V fazi analize in fazi ukrepanja
C. V fazi predvidevanja in operativni fazi

V.3
Kolikšen je proračun, ki je bil prvotno dodeljen inkubatorju HERA?
A. 6 milijard evrov iz sedanjega večletnega finančnega okvira za
obdobje 2022–2027, od katerih bo del zagotovljen z dodatnimi
sredstvi iz instrumenta NextGenerationEU.
B. 9 milijard evrov iz sedanjega večletnega finančnega okvira za
obdobje 2022–2027, od katerih bo del zagotovljen z dodatnimi
sredstvi iz instrumenta NextGenerationEU.
C. 3,5 milijarde evrov iz sedanjega večletnega finančnega okvira za
obdobje 2022–2027, pri čemer bo vse zagotovljeno z dodatnimi
sredstvi iz instrumenta NextGenerationEU.
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3. 3. 2021

Predstavitev strategije o pravicah
invalidov za obdobje 2021–2030
V.1
Katera je prva konvencija o človekovih pravicah, ki se ji je EU pridružila?
A. Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu
B. Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov
C. Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah

V.2
Kakšen je delež zaposlenih invalidov v EU?
A. 60,1 %
B. 55 %
C. 50,8 %

V.3
Ali obstaja evropska kartica ugodnosti za invalide, ki omogoča vzajemno
priznavanje statusa invalidnosti v vseh državah članicah EU?
A. Da.
B. Ne.
C. Ne še. Predlog Komisije bo pripravljen konec leta 2023 na
podlagi pilotne študije, izvedene v osmih državah članicah.
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4. 3. 2021

Predstavitev akcijskega načrta za
evropski steber socialnih pravic
V.1
Koliko ključnih načel in pravic je določenih v evropskem stebru socialnih
pravic?
A. 18
B. 20
C. 25

V.2
Kateri od naslednjih treh ambicioznih ciljev EU ni določen v akcijskem načrtu
Komisije za evropski steber socialnih pravic?
A. Do leta 2030 bi moralo biti zaposlenega vsaj 78 % prebivalstva,
starega od 20 do 64 let.
B. Do leta 2030 bo vsaj 60 % vseh odraslih zaposlenih na
odgovornih položajih.
C. Do leta 2030 bi se moralo vsako leto vsaj 60 % vseh odraslih udeležiti
usposabljanja.

V.3
Koliko držav članic je predstavilo svoje nacionalne cilje za prispevanje h
krovnim socialnim ciljem EU?
A. 18
B. 23
C. 27

43
9. 3. 2021

Predstavitev
digitalnih ciljev EU za leto 2030
V.1
Kolikšen delež mehanizma za okrevanje in odpornost bi bilo treba nameniti
digitalnemu prehodu v vsaki državi EU?
A. 20 %
B. 22 %
C. 25 %

V.2
Kateri od naslednjih ciljev je v programu politike Pot do digitalnega desetletja
cilj za leto 2030?
A. 90 % državljanov ima doma osebni računalnik.
B. Tri četrtine prebivalstva uporablja internet vsaj enkrat na teden.
C. Vsaj 80 % državljanov ima vsaj osnovne digitalne spretnosti
in znanja.

V.3
Kakšno je priljubljeno ime za zagonska podjetja z ocenjeno vrednostjo več kot
1 milijardo USD?
A. Samorogi
B. Rakete
C. Gepardi
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24. 3. 2021

Vzpostavitev
evropskega jamstva za otroke
V.1
Katero načelo evropskega stebra socialnih pravic obravnava evropsko jamstvo
za otroke?
A. Načelo 16: zdravstveno varstvo
B. Načelo 11: otroško varstvo in podpora za otroke
C. Načelo 20: dostop do osnovnih storitev

V.2
Koliko časa so države članice potrebovale za sprejetje evropskega jamstva za
otroke?
A. Celo leto
B. Pol leta
C. Manj kot tri mesece

V.3
V okviru evropskega jamstva za otroke se državam članicam priporoča, naj
pomoči potrebnim otrokom zagotovijo brezplačen in učinkovit dostop do …
(navedi eno izmed področjih)
A.
B.
C.
D.

predšolske vzgoje in varstva;
izobraževanja in šolskih dejavnosti;
vsaj enega zdravega obroka vsak šolski dan;
zdravstvenega varstva.
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25. 3. 2021

Predstavitev
akcijskega načrta za razvoj ekološke
pridelave
V.1
Kaj pomeni kratica SKP?
A. Hrvaško združenje za zaščito opraševalcev
B. Skupna kmetijska politika
C. Pakt za podnebje in kmetijstvo

V.2
Kaj je ekološko kmetovanje?


Ekološko kmetovanje je metoda kmetovanja za pridelavo
hrane z naravnimi snovmi in postopki.

V.3
Kakšen je logotip, ki označuje ekološko pridelavo EU?
A. Rožnato jabolko
B. Rumena roža
C. Zelen list
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14. 4. 2021

Predstavitev strategije EU za boj proti
organiziranemu kriminalu in strategije za
boj proti trgovini z ljudmi
V.1
S strategijo EU za boj proti organiziranemu kriminalu so bili določeni orodja in
ukrepi za razbitje poslovnih modelov in struktur čezmejnih kriminalnih združb,
tako na spletu kot tudi zunaj njega. Ali znaš navesti konkretno področje, na
katerem to poteka?


Možni odgovori so: (1) krepitev sodelovanja organov kazenskega
pregona in pravosodnih organov; (2) učinkovitejše preiskave za
razbitje struktur organiziranega kriminala; (3) zagotavljanje, da
se kriminal ne splača; (4) prilagoditev organov kazenskega
pregona in sodnih organov digitalni dobi.

V.2
Trgovina z ljudmi v EU kljub napredku, doseženemu v zadnjih letih, ostaja resna
grožnja. Žrtve trgovine z ljudmi so predvsem ženske in dekleta, večinoma za
namene spolnega izkoriščanja. Približno kolikšen delež žrtev predstavljajo ženske
in dekleta?
A. 72 %
B. 65 %
C. 51 %

V.3
Ali lahko navedete katero izmed glavnih področij kriminalnih dejavnosti v Evropi?



Možni odgovori so: (1) prepovedane droge; (2) trgovina z ljudmi;
(3) tihotapljenje migrantov; (4) goljufije, kazniva dejanja zoper
okolje; (5) nezakonito strelno orožje; (6) nezakoniti tobačni
izdelki; (7) dejavnosti kibernetske kriminalitete; (8) organizirani
premoženjski kriminal.
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15. 4. 2021

Zaključek pogajanj o novem
sporazumu med EU in državami AKP
V.1
Kako se še drugače imenuje izpogajani sporazum o partnerstvu med EU ter
afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami (AKP)?
A. Sporazum po sporazumu iz Cotonouja
B. Sporazum o strateškem partnerstvu z AKP
C. Loméjska konvencija

V.2
Koliko držav je vključenih v Organizacijo afriških, karibskih in pacifiških držav
(OACPS)?
A. 69 afriških, karibskih in pacifiških držav
B. 79 afriških, karibskih in pacifiških držav
C. 89 afriških, karibskih in pacifiških držav

V.3
Navedi eno od šestih ključnih prednostnih področij, na katerih bo temeljil
sporazum o partnerstvu, dosežen s pogajanji med EU in državami AKP.







Možni odgovori:
človekove pravice, demokracija in upravljanje v družbah, ki se
osredotočajo na ljudi in temeljijo na pravicah;
mir in varnost;
človekov in družbeni razvoj;
okoljska trajnostnost in podnebne spremembe,
vključujoča trajnostna gospodarska rast in razvoj;
migracije in mobilnost.
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21. 4. 2021

Predlog za nova pravila in
ukrepe za odličnost umetne
inteligence in zaupanje vanjo
V.1
Katerega od teh treh projektov umetne inteligence ni financirala EU?
A. Nevrorehabilitacija za pomoč pri okrevanju bolnikov s COVID-19, ki
potrebujejo intenzivno nego
B. Napovedovanje cen stanovanj
C. Spletna orodja za preverjanje in razkrivanje dejstev

V.2
Koliko denarja namerava Evropska komisija vsako leto porabiti za umetno
inteligenco iz svojih programov Digitalna Evropa in Obzorje Evropa?
A. 0,5 milijarde evrov vsako leto
B. 800 milijonov evrov vsako leto
C. 1 milijardo evrov na leto

V.3
Kolikšen delež industrijskih in osebnih storitvenih robotov se proizvede v
Evropi?
A. Vsaj 50 %
B. Vsaj 25 %
C. Vsaj 15 %
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5. 5. 2021

Predstavitev posodobljene
industrijske strategije EU
V.1
Katera prehoda sta znana kot „dvojni prehod“?
A. Socialni in politični
B. Zeleni in digitalni
C. Digitalni in gospodarski

V.2
Ali znaš navesti katero izmed področij, na katerih ima EU strateške odvisnosti?


Možni odgovori so: (1) elementi redke zemlje in magnezij; (2)
kemikalije; (3) sončni paneli; (4) programska oprema za
računalništvo v oblaku in na robu; (5) kibernetska varnost.

V.3
EU je pri vsaj 137 proizvodih zelo odvisna od tujih dobaviteljev. Več kot
polovica teh proizvodov, pri katerih je odvisna od tujih dobaviteljev, izvira iz
treh držav. Navedi eno od treh.


Kitajska, Vietnam in Brazilija
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9. 5. 2021

Začetek konference o prihodnosti
Evrope
V.1
Ali je delo v okviru konference o prihodnosti Evrope zaključeno?
A. Da. Poročilo o končnem izidu konference, vključno z
49 predlogi, je bilo predstavljeno 9. maja 2022.
B. Ne. Poročilo o končnem izidu konference, vključno s 50 predlogi, bo
predstavljeno 9. maja 2023.
C. Rok za predstavitev poročila o končnem izidu konference še ni
določen.

V.2
Katere institucije EU bodo sprejele nadaljnje ukrepe glede predlogov, ki so jih
državljani oblikovali o prihodnosti Evrope?


Evropski parlament, Svet in Komisija.

V.3
Kakšen je slogan poročila o izidu konference o prihodnosti Evrope?
A. „Evropa, ki si jo vsi želimo“
B. „Prihodnost je v vaših rokah“
C. „Naj živi Evropa!“

51
12. 5. 2021

Sprejetje akcijskega načrta EU za ničelno
onesnaževanje zraka, vode in tal
V.1
Kaj pomeni „ničelno onesnaževanje“?


V evropskem zelenem dogovoru je določen cilj, da se do
leta 2050 doseže ničelna stopnja onesnaževanja, kar bi nam
vsem omogočilo življenje v okolju brez strupov. Če želimo to
doseči, moramo zagotoviti, da se onesnaževanje zmanjša na
take ravni, pri katerih se ne pričakuje več, da bi bile škodljive
za zdravje in naravne ekosisteme, in ki ustrezajo mejam
zmogljivosti našega planeta. To je „ničelno onesnaževanje“.

V.2
Za koliko moramo zmanjšati odpadke v morju, da bi do leta 2030 izboljšali
kakovost vode?
A. Za 20 %
B. Za 50 %
C. Za 80 %

V.3
Kako lahko zmanjšamo onesnaževanje iz proizvodnje in potrošnje? Navedi en
ukrep.


Možni odgovori so: (1) zmanjšanje onesnaževanja iz
industrijskih obratov; (2) zmanjšanje onesnaževanja iz
kmetijstva; (3) spodbujanje možnosti, s katerimi potrošniki
najmanj onesnažujejo okolje; (4) zagotavljanje, da so
kemikalije, materiali in proizvodi v svojem življenjskem ciklu
po zasnovi čim bolj varni in trajnostni; (5) določitev ustrezne
cene onesnaževanja in oblikovanje spodbud za alternativne
rešitve.
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17. 5. 2021

Predstavitev novega pristopa
za trajnostno modro gospodarstvo
V.1
Koliko delovnih mest je v evropskem modrem gospodarstvu (vse panoge in
sektorji, povezani z oceani, morji in obalami)?
A. 4,5 milijona
B. 6,5 milijona
C. 8 milijonov

V.2
Koliko naše vode je shranjeno v oceanih?
A. 85 %
B. 93 %
C. 97 %

V.3
Koliko ton plastike vsako leto pristane v evropskih morjih?
A. Približno 27 000 ton
B. Približno 15 000 ton
C. Približno 7 000 ton

53
18. 5. 2021

Sprejetje sporočila o obdavčitvi
podjetij za 21. stoletje
V.1
Kolikšen delež skupnih davčnih prihodkov v EU-27 predstavljajo davki na delo?
A. Več kot 25 %
B. Več kot 50 %
C. Več kot 65 %
* Proračuni držav članic se močno zanašajo na davke na delo, vključno s
socialnimi prispevki, ki zagotavljajo več kot 50 % skupnih davčnih prihodkov
v EU-27.

V.2
OECD je organizacija, ki vodi mednarodno davčno reformo. Kaj pomeni kratica
OECD?
A. Organizacija za evropsko usklajevanje primanjkljaja
B. Organizacija za evropske kredite in dolgove
C. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

V.3
Kaj je slamnata družba?
A. Družba, ki ima samo enega družbenika kot edinega delničarja
B. Družba, ki nima znatne prisotnosti ali jo ima le v najmanjši
meri (brez pisarne ali zaposlenih) in nima dejanske
gospodarske dejavnosti
C. Družba z dobrodelnimi nameni
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1. 6. 2021

Začetek delovanja Evropskega
javnega tožilstva
V.1
Kje je sedež Evropskega javnega tožilstva?
A. V Rimu
B. V Amsterdamu
C. V Luxembourgu

V.2
Približno koliko prijav kaznivih dejanjih je tožilstvo obdelalo v svojem prvem
letu delovanja?
A. Več kot 1 000
B. Več kot 4 000
C. Več kot 7 000
Točno število je 4 006.

V.3
Iz katere države EU prihaja evropska glavna tožilka Laura Codruța Kövesi?
A. Poljska
B. Bolgarija
C. Romunija

55
2. 6. 2021

Predstavitev nove schengenske
strategije
V.1
Koliko držav je članic schengenskega območja?
A. 23
B. 26
C. 28

V.2
Katere države nečlanice EU so članice schengenskega območja?


Islandija, Norveška, Švica in Lihtenštajn.

V.3
Katere države EU trenutno niso članice schengenskega območja?


Bolgarija, Romunija, Hrvaška, Ciper in Irska.
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3. 6. 2021

Predlog okvira za zaupanja vredno in
varno evropsko digitalno identiteto
V.1
Kdo bo lahko uporabljal evropsko digitalno identiteto?
A. Samo državljani EU in podjetja s sedežem v EU
B. Samo državljani iz katere koli od 26 držav, ki so del schengenskega
območja
C. Vsi državljani EU, rezidenti in podjetja v EU, ki bi jo želeli
uporabljati

V.2
V skladu s predlogom za evropsko digitalno identiteto bodo države EU
državljanom in podjetjem ponudile digitalne denarnice, ki jim bodo omogočale
digitalno identifikacijo, shranjevanje in upravljanje podatkov o identiteti in
uradnih dokumentov v elektronski obliki. Za katere namene bi se po tvojem
mnenju še lahko uporabljala digitalna denarnica?


Možni odgovori so: (1) dostop do bančnega računa; (2) vloga za
posojilo; (3) oddaja davčne napovedi; (4) vpis na univerzo; (5)
dokazilo o starosti; (6) najem avtomobila; (7) prijava bivališča
v drugi državi EU; (8) nakup kartice SIM; (9) nakup vozovnice
za javni prevoz itd.

V.3
Komisija je določila številne cilje za uresničitev digitalnega prehoda do
leta 2030. Koliko državljank in državljanov bi moralo do takrat uporabljati
elektronsko identifikacijo?
A) 70 % državljanov in državljank EU
B) 75 % državljanov in državljank EU
C) 80 % državljanov in državljank EU
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1. 7. 2021

Začetek uporabe evropskega
digitalnega covidnega potrdila
V.1
Kaj lahko dokažeš s svojim digitalnim covidnim potrdilom?


Evropsko digitalno covidno potrdilo je digitalno dokazilo o tem,
da je bila oseba (1) cepljena proti COVID-19, (2) da je prejela
negativen rezultat testa ali (3) da je prebolela COVID-19.

V.2
Navedi eno od ključnih značilnost digitalnega covidnega potrdila?


Možni odgovori so: 1) digitalna in/ali papirna oblika; 2)
opremljenost s kodo QR; 3) brezplačnost; 4) veljavnost v vseh
državah EU; 5) v jeziku države članice in v angleščini.

V.3
Koliko držav nečlanic EU se je doslej pridružilo sistemu evropskih digitalnih
covidnih potrdil?
A. 37 držav nečlanic EU
B. 42 držav nečlanic EU
C. 48 držav nečlanic EU
* Do konca julija 2022 se je sistemu pridružilo 48 držav nečlanic EU. Covidna
potrdila, izdana v navedenih državah (in na ozemljih), se v EU priznavajo pod
enakimi pogoji kot evropsko digitalno covidno potrdilo. Prav tako navedenih
48 držav priznava evropsko digitalno covidno potrdilo.
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14. 7. 2021

Sprejetje svežnja „Pripravljeni na 55“
V.1
Na kaj se nanaša 55 v „Pripravljeni na 55“?


55 %. To je cilj zmanjšanja neto emisij toplogrednih plinov do
leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.

V.2
Da bi dosegli svoje podnebne cilje, moramo spodbuditi prehod prometnega
sektorja na ničelne emisije. Za koliko moramo zmanjšati emisije iz prometa?
A) Za dosego podnebne nevtralnosti moramo do leta 2050
emisije iz prometa zmanjšati za 90 %.
B) Za dosego podnebne nevtralnosti moramo do leta 2055 emisije iz
prometa zmanjšati za 95 %.
C) Za dosego podnebne nevtralnosti moramo do leta 2030 emisije iz
prometa zmanjšati za 75 %.

V.3
Približno koliko novih električnih vozil (popolnoma električnih in priključnih
hibridnih avtomobilov) je bilo leta 2020 registriranih v Evropski uniji?
A. 1 milijon
B. 1,5 milijona
C. 1,8 milijona
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16. 7. 2021

Predstavitev strategije EU za
gozdove
V.1
Kolikšen delež kopnega v EU prekrivajo gozdovi?
A) 35 %
B) 39,1 %
C) 43,5 %
* 43,5 % (skoraj 182 milijonov hektarjev) kopnega EU prekrivajo gozdovi in
druga gozdna zemljišča.

V.2
Koliko dodatnih dreves smo se zavezali posaditi v EU do leta 2030?
A) 1 milijardo
B) 2,5 milijarde
C) 3 milijarde

V.3
Energija iz lesne biomase je trenutno glavni vir energije iz obnovljivih virov.
Kolikšen delež energije iz obnovljivih virov predstavlja?
A) Zagotavlja 50 % porabe energije iz obnovljivih virov v EU
B) Zagotavlja 60 % porabe energije iz obnovljivih virov v EU
C) Zagotavlja 75 % porabe energije iz obnovljivih virov v EU

60
23. 9. 2021

Predlog za enotni polnilnik
za elektronske naprave
V.1
Komisija je predlagala harmonizirana napajalna vrata za elektronske naprave.
Katera vrata bi morala biti standardna vrata?


USB-C.

V.2
Koliko e-odpadkov se letno ustvari z odvrženimi in neuporabljenimi polnilniki?
A. 11 000 ton
B. 15 000 ton
C. 20 000 ton

V.3
Koliko polnilnikov za mobilne telefone imajo povprečno potrošniki?


Tri.
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29. 9. 2021

Sprejetje sporočila o evropskih
misijah
V.1
Misije EU so nov, ambiciozen instrument za reševanje nekaterih naših glavnih
izzivov. Imajo jasne cilje, ki jih je treba doseči v določenem roku. Učinek bodo
dosegle s postavitvijo raziskav in inovacij v novo vlogo, skupaj z novimi
oblikami upravljanja in sodelovanja. Na katerem programu EU v glavnem
temeljijo?
A. Na instrumentu za povezovanje Evrope
B. Na Obzorju Evropa, programu EU za raziskave in inovacije
C. Na mehanizmu za okrevanje in odpornost

V.2
Ena od evropskih misij je „Premagajmo raka: misija mogoče“. Cilj Komisije je
izboljšati življenje več kot treh milijonov ljudi s preprečevanjem, zdravljenjem
ter rešitvami za daljše in boljše življenje. Do kdaj želi Komisija doseči ta cilj?


Do leta 2030.

V.3
Mesta proizvedejo več kot 70 % svetovnih emisij CO2, zato imajo ključno vlogo
pri doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2050. Koliko mest bo prek misije
EU prejelo podporo za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030?
A. 50 mest
B. 78 mest
C. 100 mest

62
5. 10. 2021

Predstavitev prve strategije EU za
boj proti antisemitizmu
V.1
Od kdaj ima Komisija koordinatorja za boj proti antisemitizmu in negovanje
judovskega življenja?
A. Od leta 2005
B. Od leta 2010
C. Od leta 2015

V.2
Kaj je hebrejska beseda za holokavst?
A. Shalom
B. Shoah
C. Todah

V.3
Približno kako veliko je judovsko prebivalstvo v EU?
A. Do 1,5 milijona ljudi
B. Do 3 milijone ljudi
C. Do 4,5 milijona ljudi
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12. 10. 2021

Prva izdaja zelene obveznice
V.1
Koliko denarja je Komisija zbrala z izdajo zelenih obveznic?
A. Zbrala je 10 milijard evrov, ki naj bi se porabile izključno za dvojni
prehod.
B. Zbrala je 12 milijard evrov, ki naj bi se porabile izključno za
zelene in trajnostne naložbe po vsej EU.
C. Zbrala je 15 milijard evrov, ki naj bi se porabile izključno za podporo
zasebnemu sektorju.

V.2
V vsakem nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost morajo biti določena
sredstva namenjena zelenemu prehodu. Kolikšen je najmanjši delež takih
sredstev?
A. 25 %
B. 33 %
C. 37 %
* V vsakem načrtu za okrevanje in odpornost mora biti najmanj 37 %
sredstev namenjenih zelenemu prehodu, številne države članice pa si
prizadevajo, da bi bil ta delež še večji.

V.3
Koliko znaša proračun instrumenta NextGenerationEU, začasnega instrumenta
za spodbudo okrevanju EU?
A. Več kot 750 milijard evrov
B. Več kot 800 milijard evrov
C. Več kot 900 milijard evrov
* Točna številka je 806,9 milijarde evrov.
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13. 10. 2021

Predstavitev politike EU
za Arktiko
V.1
Arktična regija je zaradi podnebnih sprememb, surovin in geostrateškega
vpliva ključnega strateškega pomena za EU. EU je z novo politiko predlagala
številne ukrepe za okrepitev sodelovanja z regijo. Ali znaš navesti kakšen
konkreten primer ukrepanja EU?


Možni odgovori so: (1) boj proti ekološkemu, socialnemu,
gospodarskemu in političnemu vplivu podnebnih sprememb in
degradacije okolja; (2) varovanje okolja in biotske
raznovrstnosti na Arktiki; (3) odpravljanje emisij črnega
ogljika ter zmanjšanje ogljičnega in okoljskega odtisa
pomorskega prometa; (4) podpiranje vključujočega in
trajnostnega
razvoja
arktičnih
regij;
(5)
krepitev
mednarodnega sodelovanja.

V.2
Kdo so avtohtoni prebivalci Arktike?


Inuiti.

V.3
Približno koliko ljudi živi severno od arktičnega kroga?
A. 3,5 milijona
B. 4 milijoni
C. 4,5 milijona
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17. 11. 2021

Uredba za omejitev krčenja gozdov,
za katero je odgovorna EU, in pošiljk
odpadkov ter nova strategija EU za
tla
V.1
Navedi katerega izmed proizvodov, za katera veljajo pravila EU o
preprečevanju krčenja gozdov.


Možni odgovori: (1) palmovo olje; (2) goveje meso; (3) soja; (4)
kava; (5) kakav; (6) les.

V.2
EU je leta 2020 v države nečlanice EU izvozila približno 32,7 milijona ton
odpadkov. Katera država jih je uvozila največ?


Turčija, sledijo pa ji Indija, Združeno kraljestvo in Švica.

V.3
Kolikšen delež živih organizmov živi v tleh?
A. 5 %
B. 10 %
C. 25 %
* Tla so ekosistem poglavitnega pomena, saj vsebujejo več kot četrtino vseh
živih organizmov na planetu.
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25. 11. 2021

Predlogi o preglednosti in ciljnem
usmerjanju političnega oglaševanja
ter ukrepi za izboljšanje sposobnosti
podjetij za zbiranje kapitala
V.1
Ti predlogi so del širšega svežnja pobud za krepitev evropske demokracije, in
sicer …
A. Akcijskega načrta za evropsko demokracijo (EDAP)
B. Programa Komisije za demokracijo (DCP)
C. Pakta za demokracijo in upravljanje (DGP)

V.2
V skladu s tem predlogom bodo morale spletne platforme za povečanje
preglednosti in odgovornosti glede izvora sredstev in porabe v okviru
političnega oglaševanja političnih strank in njihovih kandidatov:
A. zagotoviti informacije o politični pripadnosti in financiranju
oglasov;
B. zagotoviti informacije o politični pripadnosti in financiranju oglasov,
vendar le, če je kampanja na nacionalni ravni;
C. zagotoviti informacije o politični pripadnosti in financiranju oglasov,
vendar le, če je kampanja na ravni EU.

V.3
Kdaj bodo naslednje volitve v Evropski parlament?


Leta 2024.
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1. 12. 2021

Začetek strategije povezljivosti
Global Gateway
V.1
Koliko naložb naj bi spodbudila strategija povezljivosti Global Gateway, tj.
evropska strategija za spodbujanje pametnih, čistih in varnih povezav po vsem
svetu?
A. 100 milijard evrov
B. 200 milijard evrov
C. 300 milijard evrov
* S strategijo povezljivosti Global Gateway bo mobiliziranih do 300 milijard evrov
naložb za razvoj globalne infrastrukture ter podporo zelenemu in digitalnemu
prehodu po vsem svetu.

V.2
Cilj prelomne pobude Veliki zeleni zid pod vodstvom Afrike, ki jo je leta 2007
uvedla Afriška unija, je obnoviti degradirane pokrajine na celini in preoblikovati
na milijone življenj v Sahelu. Kako dolg bo njen doseg od obale do obale (tj.
od Atlantskega ocena v Senegalu do Indijskega oceana v Džibutiju):
A. 2 000 km
B. 8 000 km
C. 30 000 km

V.3
Kje je bilo odprto prvo vozlišče za prenos tehnologije cepiv na osnovi mRNA?
A. V Cape Townu v Južni Afriki
B. V Dakarju v Senegalu
C. V Abuji v Nigeriji
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9. 12. 2021

Predstavitev akcijskega načrta za
pomoč pri razcvetu evropskega
socialnega gospodarstva
V.1
Organizacije socialne gospodarstva so subjekti, ki dajejo prednost socialnim
in okoljskim ciljem ter večino svojega dobička ponovno vložijo v organizacijo.
Približno koliko subjektov socialnega gospodarstva je v Evropi?
A. 800 000
B. 1,8 milijona
C. 2,8 milijona

V.2
Ali poznaš kakšno vrsto subjekta socialnega gospodarstva?


Možni odgovori so: (1) zadruge, 2) družbe za vzajemno
zavarovanje, (3) združenja (vključno z dobrodelnimi
organizacijami), (4) fundacije ali (5) socialna podjetja.

V.3
Kaj se bo izboljšalo z akcijskim načrtom za socialno gospodarstvo? Ali znaš
navesti kakšno področje?


Možni odgovori so: (1) poslovno okolje: okvir politike in pravni
okvir; (2) priložnosti in krepitev zmogljivosti: dostop do
financiranja, podpora za širitev; (3) ozaveščenost: povečanje
prepoznavnosti socialnega gospodarstva in spodbujanje
njegovega pozitivnega vpliva.
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9. 12. 2021

Predlog za uvrstitev sovražnega
govora in kaznivih dejanj iz
sovraštva med kazniva dejanja EU
V.1
Sovražni govor in kazniva dejanja iz sovraštva so posebno huda kazniva dejanja,
saj spodkopavajo skupne vrednote in temeljne pravice EU. Ali znaš navesti katero
od vrednot EU?


Vrednote EU so zapisane v Pogodbi o EU (člen 2), ki določa: „Unija
temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva,
svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja
človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin.“

V.2
Kazniva dejanja, ki zahtevajo pristop EU, so posebno huda kazniva dejanja, ki se
dogajajo po vsej EU, njihove posledice pa segajo prek nacionalnih meja. Zato so
inkriminirana na ravni EU in vključena v Pogodbo EU. Trenutno obstaja deset
kaznivih dejanj, ki zahtevajo pristop EU. Sovražni govor in kazniva dejanja iz
sovraštva še niso vključeni na seznam. Navedi eno od kaznivih dejanj, ki zahtevajo
pristop EU in so trenutno vključena v Pogodbo EU?


Možni odgovori so: (1) terorizem, (2) trgovina z ljudmi, (3) spolno
izkoriščanje žensk in otrok, (4) nedovoljen promet s
prepovedanimi drogami, (5) nedovoljen promet z orožjem, (6)
pranje denarja, (7) korupcija, (8) ponarejanje plačilnih sredstev,
(9) računalniški kriminal in (10) organizirani kriminal.

V.3
Kdaj je predsednica Ursula von der Leyen napovedala, da namerava seznam
kaznivih dejanj, ki zahtevajo pristop EU, razširiti na sovražni govor in kazniva
dejanja iz sovraštva?


V svojem govoru o stanju v Uniji leta 2020.
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9. 12. 2021

Predlog za izboljšanje delovnih
pogojev ljudi, ki delajo prek digitalnih
platform
V.1
Približno koliko ljudi v EU dela prek digitalnih platform dela?
A. Več kot 8 milijonov
B. Več kot 18 milijonov
C. Več kot 28 milijonov
* Gospodarstvo digitalnih platform hitro raste, tako da naj bi leta 2025
njihovo število doseglo 43 milijonov.

V.2
Koliko digitalnih platform dela deluje v EU?
A. Več kot 400
B. Več kot 500
C. Več kot 600

V.3
Od ocenjenih 28 milijonov ljudi, ki delajo prek platform v EU, je lahko do
5,5 milijona trenutno napačno razvrščenih med samozaposlene. Navedi eno
izmed koristi, ki bi jih imeli, če bi bili razvrščeni med delavce?


Možni odgovori so: (1) zagotovljen čas počitka in plačan
dopust; (2) varnost in varovanje zdravja; (3) nadomestila za
brezposelnost in čas bolezni ter zdravstveno varstvo; (4)
starševski dopust; (5) pokojninske pravice; (6) dajatve za
nesreče pri delu in poklicne bolezni.
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14. 12. 2021

Predlog za posodobitev prometnih
sistemov EU
V.1
Kako bi lahko posodobili prometni sistem EU?


Komisija je v zvezi s tem predlagala štiri ukrepe: (1) povečanje
povezljivosti in preusmeritev več potnikov in tovora na
železnice in celinske plovne poti; (2) uvedbo polnilnih mest,
infrastrukture za alternativno oskrbo z gorivom in novih
digitalnih tehnologij; (3) večji poudarek na trajnostni
mobilnosti v mestih in (4) olajšanje izbire različnih možnosti
prevoza.

V.2
Kaj je TEN-T?


TEN-T je vseevropsko omrežje železnic, celinskih plovnih poti,
kratkih pomorskih poti in cest.
* Povezuje 424 večjih mest s pristanišči, letališči in železniškimi terminali. Ko
bo omrežje TEN-T dokončano, se bo čas potovanja med temi mesti skrajšal.
Potniki in potnice bodo lahko na primer z vlakom prišli iz Københavna v
Hamburg v dveh urah in pol, namesto v štirih urah in pol, kot traja potovanje
danes.

V.3
Koliko kilometrov železnic je v EU?
A. 101 000 km
B. 201 000 km
C. 301 000 km
(Podatki iz leta 2018, EU-27)
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14. 12. 2021

Predlog za povečanje odpornosti
schengenskega območja
V.1
Navedi enega izmed razlogov, zakaj bi moralo schengensko območje postati
odpornejše?


Možni odgovori so: (1) za spoprijemanje z novimi izzivi, kot so
grožnje za javno zdravje; (2) za zagotovitev, da ponovna
uvedba kontrol na notranjih mejah ostane ukrep v skrajni sili;
(3) za upoštevanje spoznanj, pridobljenih med pandemijo
COVID-19, in izboljšanje usklajevanja v primeru krize.

V.2
Kakšen rok je Komisija predlagala v zvezi s ponovno uvedbo kontrol na
notranjih mejah v primeru nepredvidenih dogodkov?
A. 30 dni, brez možnosti podaljšanja
B. 30 dni, z možnostjo podaljšanja do tri mesece
C. 30 dni, z možnostjo podaljšanja do šest mesecev

V.3
Približno koliko ljudi dnevno prečka notranje meje v EU?
A. Približno 1,5 milijona
B. Približno 2,5 milijona
C. Približno 3,5 milijona
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15. 12. 2021

Predlog za novi okvir EU za
razogljičenje trgov plina, spodbujanje
uporabe vodika in zmanjšanje emisij
metana
V.1
Kateri so trije glavni viri emisij metana, ki jih ustvari človek, v Evropi in po
svetu?


Kmetijstvo, odpadki in energija.

V.2
S katero državo je EU začela izvajati svetovno zavezo za metan, tj. pobudo za
zmanjšanje svetovnih emisij metana?
A. Z Združenimi državami Amerike
B. S Kanado
C. Z Japonsko
* Doslej se je pobudi pridružilo več kot 100 držav.

V.3
Kolikšen delež trenutnega globalnega segrevanja je posledica emisij metana?
A. 20 %
B. 25 %
C. 30 %
* Metan je za ogljikovim dioksidom (CO2) drugi največji povzročitelj podnebnih
sprememb, pri čemer je odgovoren za približno 30 % trenutnega globalnega
segrevanja.
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1. 1. 2022

20 let evrskih bankovcev
in kovancev v naših žepih
V.1
V koliko državah EU je bila na prvi dan evra, tj. 1. januarja 2002, valuta evro?
A. 12
B. 13
C. 14
* To so bile Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija,
Luksemburg, Nizozemska, Portugalska in Španija.

V.2
Katera država EU bo najnovejša, ki se bo 1. januarja 2023 pridružila
evroobmočju?
A. Romunija
B. Bolgarija
C. Hrvaška

V.3
Koliko apoenov imajo evrski kovanci?
A. 8
B. 9
C. 10
* Osem različnih apoenov. 1, 2, 5, 10, 20 in 50 centov ter 1 evro in 2 evra.
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1. 1. 2022

Začetek
evropskega leta mladih
V.1
Kako se imenuje pobuda, ki 18-letnikom ponuja priložnost, da potujejo po
Evropi in jo odkrivajo, tako da izbrani mladi dobijo vozovnico?
A. DiscoverEU
B. Interrail
C. Erasmus

V.2
Kateri program lahko mladim od 18. do 30. leta zagotovi financiranje in
podporo za sodelovanje v kratkoročnih ali dolgoročnih projektih do
12 mesecev, ki koristijo skupnostim, bodisi v tujini bodisi v njihovi državi?
A. Evropska solidarnostna enota
B. ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – zastavi si cilj, nauči se, obvladaj,
dosezi)
C. Prostovoljci EU za humanitarno pomoč

V.3
V kateri državi EU je bil leta 2019 delež mladih (do 29. leta) največji?
A. Irska
B. Ciper
C. Švedska
* Irska je bila najbolj mladostna država članica v EU-27, saj so osebe, stare
od 0 do 29 let, v začetku leta 2019 predstavljale skoraj 4 od 10 prebivalcev
(39,0 %).
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18. 1. 2022

Nove pobude za
pripravljenost univerz v EU
na prihodnost
V.1
Koliko izobraževalnih ustanov bo imelo koristi od evropske strategije za
univerze?
A. 250
B. 500
C. 750
* Do sredine leta 2024 bo podporo iz evropskega proračuna prejelo do
60 zavezništev evropskih univerz z več kot 500 visokošolskimi ustanovami
po vsej Evropi.

V.2
Koliko je star Erasmus, program EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino
in šport?
A. 25
B. 35
C. 45
* Leto 2022 zaznamuje 35. leto obstoja programa Erasmus, vodilnega
programa EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport.

V.3
Raznolikost, vključenost in enakost spolov v visokošolskem sektorju so postale
pomembnejše kot kdaj koli prej. Koliko vodij visokošolskih ustanov v EU je
žensk?
A. 19 %
B. 40 %
C. 24 %
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8. 2. 2022

Predlog evropskega akta o čipih
V.1
Približno kolikšen delež ima EU na svetovnem trgu mikročipov?
A. 10 %
B. 20 %
C. 30 %
*10-odstotni delež. Z aktom o čipih EU naj bi se vzpostavil okvir za povečanje
proizvodne zmogljivosti na 20 % svetovnega trga do leta 2030.

V.2
Koliko denarja bo mobiliziranega z aktom o čipih za odpravo pomanjkanja
polprevodnikov in okrepitev vodilnega položaja Evrope na področju
tehnologije?
A. Več kot 23 milijard evrov
B. Več kot 33 milijard evrov
C. Več kot 43 milijard evrov
*Z aktom o čipih bo mobiliziranih za več kot 43 milijard evrov javnih in
zasebnih naložb ter določeni bodo ukrepi za pripravo in hiter odziv na kakršne
koli prihodnje motnje v dobavnih verigah ter njihovo predvidevanje.

V.3
Ali znaš navesti izdelek ali storitev, pri katerem oziroma kateri se uporabljajo
polprevodniški mikročipi?


Polprevodniški čipi so bistveni gradniki digitalnih in
digitaliziranih izdelkov. V sodobnem digitalnem gospodarstvu
so čipi poglavitnega pomena, saj so prisotni v pametnih
telefonih in avtomobilih ter v nujno potrebnih aplikacijah in
infrastrukturah za zdravstvo, energetiko, mobilnost,
komunikacije in industrijo. Bistveni so tudi za ključne digitalne
tehnologije prihodnosti, vključno z umetno inteligenco,
omrežjem 5G in računalništvom na robu. „Digitalno“ brez čipov
preprosto ne obstaja.
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15. 2. 2022

Predstavitev evropskega obrambnega
svežnja
V.1
Koliko znaša proračun Evropskega obrambnega sklada?
A. 7 milijard evrov
B. 8 milijard evrov
C. 9 milijard evrov
* Za obdobje 2021–2027 je Evropskemu obrambnemu skladu namenjenih
skoraj 8 milijard evrov. 2,7 milijarde evrov za financiranje skupnih
obrambnih raziskav in 5,3 milijarde evrov za financiranje skupnih projektov
za razvoj zmogljivosti, ki dopolnjujejo nacionalne prispevke.

V.2
Komisija je februarja 2022 predstavila številne ukrepe, ki so ključnega
pomena za obrambo in varnost v Evropski uniji ter za bolj povezan in
konkurenčen evropski obrambni trg. Kateri od naslednjih predlogov ni bil
predlog Komisije?
A. Zmanjšanje naložb v obrambne raziskave in zmogljivosti,
razvite v okvirih sodelovanja EU.
B. Spodbujanje skupnega javnega naročanja obrambnih zmogljivosti,
razvitih s sodelovanjem znotraj EU.
C. Krepitev varnostne in obrambne razsežnosti vesolja na ravni EU.

V.3
Kakšne bi bile prednosti skupnega javnega naročanja na obrambnem
področju? Ali znaš navesti kakšno?


Prednosti sta na primer: (1) povečanje interoperabilnosti
evropskih nacionalnih oboroženih sil; (2) podpiranje
konkurenčnosti obrambne tehnološke in industrijske baze EU.
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23. 2. 2022

Predlog novega akta o podatkih
V.1
Komisija je z novim aktom o podatkih predlagala nova pravila, ki za vse gospodarske
sektorje določajo, kdo lahko uporablja podatke, ustvarjene v EU, in dostopa do njih.
Kakšne koristi bi po tvojem mnenju lahko prinesel novi akt o podatkih?


Akt o podatkih bo zagotovil pravičnost v digitalnem okolju, spodbudil
konkurenčen podatkovni trg, omogočil inovacije na podlagi podatkov
in povečal dostopnost podatkov za vse. Posameznikom in podjetjem
z okrepljeno pravico do prenosljivosti podatkov bo omogočil večji
nadzor nad njihovimi podatki, kar bo pomenilo enostavno kopiranje
ali prenos podatkov med različnimi storitvami, kadar se ti podatki
ustvarijo s pametnimi predmeti, stroji in napravami. Lažja bosta
prenos podatkov ponudnikom storitev in izmenjava podatkov med
njimi, kar bo več akterjev, tudi MSP, spodbudilo k sodelovanju v
podatkovnem gospodarstvu.

V.2
Pričakuje se, da bodo z novimi pravili o podatkih do leta 2028 ustvarjena dodatna
sredstva v BDP za države članice EU, in sicer z obravnavo pravnih, gospodarskih in
tehničnih vprašanj, zaradi katerih se podatki premalo uporabljajo. Približno koliko bi
znašalo to povečanje?
A. 70 milijard evrov
B. 170 milijard evrov
C. 270 milijard evrov

V.3
Tehnologija lahko na primer kmetom pomaga optimizirati in povečati donos, izboljšati
načrtovanje gospodarjenja na kmetiji in sprejemati pametnejše odločitve o virih ter
znižati stroške. To se imenuje „precizno kmetovanje“ ali „precizno kmetijstvo“. Kateri
podatki lahko pomagajo pri tem?


Možni odgovori so: (1) podatki v realnem času o vremenu,
temperaturi, vlagi, (2) signali GPS, (3) podatki o tleh, (4) podatki o
potrebah rastlin itd.
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25. 2. 2022

Sprejetje prvega svežnja sankcij po
ruski agresiji na Ukrajino
V.1
Omejevalni ukrepi ali „sankcije“ so bistveno orodje katere politike EU?
A. Razvojne politike
B. Skupne zunanje in varnostne politike
C. Sosedske politike EU

V.2
Od kdaj EU sprejema omejevalne ukrepe proti Rusiji zaradi Ukrajine?
A. Od leta 2014
B. Od leta 2018
C. Od leta 2022
* EU od marca 2014 postopoma uvaja omejevalne ukrepe proti Rusiji v odziv
na nezakonito priključitev Krima.

V.3
Ena od sankcij proti posameznikom je zamrznitev sredstev. Kaj pomeni ta
izraz?


Zamrznitev sredstev: vsi računi oseb in subjektov, vključenih
na seznam, v bankah EU se zamrznejo, kar pomeni, da jim je
prepovedano neposredno ali posredno dajati na razpolago
kakršna koli sredstva ali premoženje. S tem se zagotovi, da
njihovega denarja ni več mogoče uporabiti za podporo
ruskemu režimu, niti ne morejo poiskati varnega zatočišča v
EU.
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2. 3. 2022

Aktivacija direktive o začasni zaščiti
za osebe, ki bežijo iz Ukrajine
V.1
Kaj je direktiva o začasni zaščiti?


Začasna zaščita je izreden ukrep za zagotavljanje takojšnje in
začasne zaščite v primeru velikega števila prihodov ali
skorajšnjih prihodov razseljenih oseb iz držav nečlanic EU, ki
se ne morejo vrniti v svojo izvorno državo.

V.2
Direktiva o začasni zaščiti je bila sprejeta po konfliktih v nekdanji Jugoslaviji.
Kdaj pa je bila ta direktiva prvič uporabljena?


Direktiva je bila prvič aktivirana marca 2022 v odziv na vojno
v Ukrajini.

V.3
Navedi eno izmed pravic, ki jih imajo upravičenci do začasne zaščite.


Možni odgovori so: (1) dovoljenje za prebivanje za ves čas
trajanja zaščite, (2) dostop do socialnega varstva,
zdravstvene oskrbe, izobraževanja, namestitve ali nastanitve,
bančnih storitev, azilnega postopka, informacij o začasni
zaščiti, (3) dostop do zaposlitve (*ob upoštevanju pogojev), (4)
prosto gibanje (90 dni v 180-dnevnem obdobju po izdaji
dovoljenja za prebivanje v državi gostiteljici EU), (5) selitev v
drugo državo EU (pred izdajo dovoljenja za prebivanje), (6)
možnosti družin, da se v določenih okoliščinah ponovno
združijo.
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8. 3. 2022

Predlog za pravila EU
o boju proti nasilju nad ženskami
in nasilju v družini
V.1
Komisija si s pravili na ravni celotne EU za boj proti nasilju nad ženskami in
nasilju v družini med drugim prizadeva za inkriminacijo kibernetskega nasilja,
vključno s kibernetskim zalezovanjem in kibernetskim nadlegovanjem. Ali veš,
kaj zajemajo ta tri kazniva dejanja?





Kibernetsko zalezovanje je sodobna oblika nasilja, ki se pogosto
izvaja nad družinskimi člani ali osebami, ki živijo v istem
gospodinjstvu, izvajajo pa ga lahko tudi nekdanji partnerji ali znanci.
Storilec običajno z zlorabo tehnologije izvaja prisilo nad osebo ali jo
obvladuje, manipulira in nadzira, s čimer poveča strah in tesnobo žrtve
ter doseže postopno osamitev žrtve od prijateljev in družine.
Kibernetsko nadlegovanje zajema napade, kot so grožnje, žalitve
ali drugo žaljivo vedenje, na posameznike, zlasti ženske in dekleta, ki
običajno potekajo prek družbenih medijev ali drugih spletnih storitev.
Deljenje intimnih ali prirejenih vsebin brez privolitve žrtve je
še ena sodobna oblika nasilja, ki vključuje ustvarjanje fotografij,
videoposnetkov ali drugega intimnega gradiva druge osebe prek
sredstev IKT (npr. družbenih omrežij, mobilnih telefonov) brez
privolitve te osebe ali pred njeno privolitvijo in prirejanje intimnih
fotografij, tako da je videti, kot da druga oseba sodeluje v spolnih
dejanjih („globoki ponaredki“).
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V.2
Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v
družini ter o boju proti njima je merilo za mednarodne standarde na tem
področju. Pod katerim imenom je še znana ta konvencija?
A. Ženevska konvencija
B. Istanbulska konvencija
C. Čikaška konvencija

V.3
Koliko žensk (v odstotnih točkah) v EU je bilo žrtev spolnega nadlegovanja?
A. 50 % – vsaka druga
B. 38 %
C. 29 %
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21. 3. 2022

Dogovor o
strateškem kompasu
V.1
Za katero področje politike je bil razvit strateški kompas?
A. Konkurenco
B. Regionalno politiko
C. Varnost in obrambo
* S strateškim kompasom ima Evropska unija ambiciozen akcijski načrt za
okrepitev varnostne in obrambne politike EU do leta 2030.

V.2
Kateri so štirje stebri strateškega kompasa, skupnega načina ukrepanja EU na
področju varnosti in obrambe?
A. Ukrepanje, naložbe, partnerstvo in varnost
B. Analiziranje, ocenjevanje, povezovanje in uresničevanje
C. Oblikovanje, preskušanje, izboljšanje in uvajanje

V.3
Kaj je zmogljivost EU za hitro napotitev (EU RDC)?
A. 5 000 brezpilotnih zrakoplovov s kamero za fotografiranje in
videoposnetke.
B. 5 000 vojakov, ki se lahko razporedijo za odziv na neposredne
grožnje in krizne razmere.
C. 5 000 kompletov za prvo pomoč, ki jih je mogoče uporabiti v določeni
državi znotraj EU.
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23. 3. 2022

Predstavitev ukrepov
za izboljšanje svetovne prehranske
varnosti
V.1
Kako je Evropska komisija ukrepala ob nenadnem porastu svetovnih cen
primarnih proizvodov, ki ga je še pospešila ruska invazija na Ukrajino?
Evropska komisija je predstavila vrsto kratkoročnih in srednjeročnih
ukrepov za izboljšanje svetovne prehranske varnosti ter podporo
kmetom in potrošnikom v EU. Na primer:
 pomoč pri izvozu žita iz Ukrajine;
 podpora kmetom in ranljivim skupinam prebivalstva;
 povečanje lastne proizvodnje hrane;
 odprava omejitev za trgovino z živili;
 vodilna vloga pri zagotavljanju humanitarne in razvojne
pomoči na področju prehrane in prehranskih sistemov;
 vzpostavitev načrtov ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih za
preskrbo s hrano in prehransko varnost.

V.2
EU sprejema vse potrebne ukrepe, da bi prispevala k svetovni prehranski
varnosti. V koliko državah namerava EU podpreti trajnostnost prehranskih
sistemov?
A. 65
B. 70
C. 75
* EU si bo v okviru programa za mednarodno sodelovanje za obdobje 2021–
2027 s približno 70 partnerskimi državami prizadevala za razvoj
trajnostnosti prehranskih sistemov. Na vrhu o prehrani za rast decembra
2021 v Tokiu so se EU in njene države članice zavezale, da bodo še naprej
odpravljale slabo prehranjenost z znatnimi sredstvi v višini 4,3 milijarde
evrov, pri čemer naj bi EU v obdobju 2021–2024 prispevala vsaj 2,5 milijarde
evrov za mednarodno sodelovanje s prehrambnimi cilji.

84

V.3
Eden od konkretnih ciljev za preoblikovanje prehranskega sistema EU je
strategija EU „od vil do vilic“. Za koliko naj bi se s to strategijo do leta 2030
zmanjšala uporaba pesticidov in tveganje zaradi njih?
A. Za 25 %
B. Za 40 %
C. Za 50 %
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23. 3. 2022

Predstavitev možnosti za ublažitev
visokih cen energije s skupnimi
nakupi plina in obveznimi
minimalnimi ravnmi skladiščenja
plina
V.1
Komisija je marca 2022 predstavila možnosti za ublažitev visokih cen energije s
skupnimi nakupi plina in obveznimi minimalnimi ravnmi skladiščenja plina. Kakšna
je minimalna raven skladiščenja plina za naslednjo zimo (2022–2023)?
A. 70 %
B. 80 %
C. 90 %

V.2
Kako bi „evropska solidarnost na področju skladiščenju plina“ delovala v praksi?


Ker nimajo vse države članice na svojem ozemlju skladišč, bi
morala obstajati minimalna rezerva skladiščenega plina, do
katere morajo imeti dostop v drugih državah članicah. Države
članice brez skladišč bodo morale zagotoviti, da imajo upravljavci
na njihovem ozemlju zagotovljeno skladiščenje v sosednji državi
članici v količini, ki pokriva 15 % njihove letne porabe plina.
Druga možnost je, da države članice brez skladiščnih zmogljivosti
vzpostavijo mehanizem za porazdelitev bremena.

V.3
73 % skupne zmogljivosti EU za skladiščenje plina je skoncentriranih v petih
državah članicah. Katere so te države članice?
A. Nemčija, Italija, Francija, Nizozemska in Avstrija
B. Poljska, Italija, Avstrija, Hrvaška in Madžarska
C. Švedska, Belgija, Francija, Grčija in Latvija
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30. 3. 2022

Predlog za nova pravila na področju
krožnega gospodarstva, da bi
trajnostni izdelki postali pravilo v EU
V.1
EU prehaja na model krožnega gospodarstva, ki temelji na bolj trajnostnih in
z viri gospodarnih izdelkih. Kakšne koristi bo to po tvojem mnenju imelo zate
kot potrošnika?


Te koristi so lahko na primer: (1) podaljšana življenjska doba
tvojih izdelkov; (2) prihranki pri energiji, virih in stroških; (3)
več informacij za sprejemanje trajnostnih odločitev.

V.2
Komisija je predlagala posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov za
zagotovitev, da lahko potrošniki pri nakupu svojih izdelkov sprejemajo
ozaveščene in okolju prijazne odločitve. Katere od naslednjih informacij bodo
morali trgovci zagotoviti potrošnikom?
A. Informacije o trajnostnosti in energijski učinkovitosti izdelkov
B. Informacije o trajnosti in popravljivosti izdelkov
C. Informacije o okoljsko primerni zasnovi in podnebnem odtisu izdelkov

V.3
Koliko tekstila se vsako leto zavrže v EU?
A. Približno 3 kg na osebo
B. Približno 6 kg na osebo
C. Približno 11 kg na osebo
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9. 4. 2022

Organizacija donatorske prireditve
„Podprimo Ukrajino“
V.1
Aprila 2022 je bilo s svetovno donatorsko prireditvijo in kampanjo „Podprimo
Ukrajino“ zbranih več kot 10 milijard evrov za ljudi, ki bežijo pred rusko
invazijo. V katerem mestu je potekala prireditev?
A. Bruselj
B. Varšava
C. Bratislava

V.2
S katero državo je Evropska komisija sodelovala pri organizaciji svetovne
donatorske kampanje „Podprimo Ukrajino“?
A. Z ZDA
B. S Kanado
C. Z Avstralijo

V.3
Koliko sredstev so donatorji zbrali med donatorsko prireditvijo „Podprimo
Ukrajino“?
A. Več kot 1 milijardo evrov
B. Več kot 5 milijard evrov
C. Več kot 10 milijard evrov
* S svetovno donatorsko prireditvijo in kampanjo „Podprimo Ukrajino“ je bilo
zbranih 9,1 milijarde evrov za ljudi v Ukrajini in zunaj nje, ki bežijo pred rusko
invazijo. Evropska komisija je od tega prispevala 1 milijardo evrov. Poleg tega
je Evropska banka za obnovo in razvoj napovedala dodatno posojilo v višini
1 milijarde evrov za kritje potreb ljudi, razseljenih zaradi invazije.
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9. 4. 2022

Obeležitev 30 let operacij
humanitarne pomoči in civilne zaščite
V.1
Humanitarno delovanje EU usmerjajo štiri načela. Ali znaš navesti kakšno?
 Človečnost, nevtralnost, nepristranskost in neodvisnost

V.2
Katera koli država na svetu, pa tudi Združeni narodi in njihove agencije ali
ustrezna mednarodna organizacija lahko za pomoč zaprosijo v okviru
mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Leta 2021 je bil mehanizem
aktiviran 114-krat. Na primer za odziv na (i) COVID-19 v Evropi in po svetu;
(ii) poplave v Belgiji; (iii) gozdne požare v Sredozemlju, na Zahodnem Balkanu
in v Avstriji; (iv) repatriacije iz Afganistana ter (v) potres in orkan na Haitiju.
Katera je bila največja operacija doslej?


Ruska agresija na Ukrajino je sprožila največjo nujno operacijo
od vzpostavitve mehanizma.

V.3
Potrebe po humanitarni pomoči so se v zadnjih letih drastično povečale zaradi
COVID-19 in podnebja. Koliko ljudi je po ocenah Združenih narodov v
letu 2021 potrebovalo humanitarno pomoč?
A. 150 milijonov
B. 430 milijonov
C. 235 milijonov
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27. 4. 2022

Predlog za novo politiko o zakonitih
migracijah
V.1
Kolikšen delež celotnega prebivalstva EU bo do leta 2070 predstavljalo
delovno aktivno prebivalstvo?
A. Približno 45 %
B. Približno 55 %
C. Približno 65 %

V.2
V katerih sektorjih se trg dela EU srečuje s pomanjkanjem delovne sile?


Med drugim v turizmu, gostinstvu, IT in zdravstvu

V.3
Zakaj EU potrebuje zakonite migracije?


Možni odgovori so: (1) podpora okrevanju gospodarstva EU; (2)
obravnava pomanjkanja delovne sile v EU; (3) obravnava
demografskih izzivov; (4) priprava na prihodnje potrebe; (5)
privabljanje nadarjenih/usposobljenih oseb; (6) vzpostavitev
varnih poti za vstop v Evropo; (7) spremljanje prehoda EU na
zeleno in digitalno gospodarstvo.
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3. 5. 2022

Vzpostavitev evropskega
zdravstvenega podatkovnega
prostora
V.1
Evropski zdravstveni podatkovni prostor je prvi skupni podatkovni prostor EU
na konkretnem področju, ki izhaja iz strategije EU za podatke. Na katerih
drugih področjih so načrtovani podatkovni prostori? Ali znaš navesti kakšno?


V evropski strategiji za podatke iz februarja 2020 je bila
napovedana vzpostavitev podatkovnih prostorov na desetih
strateških področjih: zdravje, kmetijstvo, proizvodnja,
energija, mobilnost, finance, javna uprava, znanja in
spretnosti, evropski oblak za odprto znanost in medsektorska
ključna prednostna naloga doseganja ciljev zelenega
dogovora.

V.2
Ali lahko navedeš kakšno korist, ki bi jo imel/a po zaslugi evropskega
zdravstvenega podatkovnega prostora?






Takojšen in brezplačen dostop do zdravstvenih podatkov v
elektronski obliki.
Možnost delitve podatkov z zdravstvenimi delavci na
nacionalni ali čezmejni ravni.
Možnost dodajanja informacij, popravka napak, omejitve
dostopa in pridobitve informacije o tem, kako se tvoji podatki
uporabljajo.
Pravica, da se vaši zdravstveni podatki izdajajo in sprejemajo
v enotni evropski obliki.
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V.3
Kako bo evropski zdravstveni podatkovni prostor vplival na zdravnike in druge
zdravstvene delavce? Ali lahko navedeš kakšen primer?




Imeli bodo hitrejši dostop do zdravstvene dokumentacije
pacientov, tudi prek meja.
Z lažjim in hitrejšim dostopom do ustreznih zdravstvenih
podatkov bodo lahko prispevali k neprekinjenosti oskrbe.
Lažje bodo dostopali do zdravstvenih podatkov iz različnih
virov, s čimer se bo zmanjšalo upravno breme zaradi ročnega
kopiranja evidenc v različnih sistemih.
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9. 5. 2022

Konferenca o prihodnosti Evrope
predstavi končno poročilo
V.1
Približno koliko predlogov so evropski državljani oblikovali med celotnim
trajanjem Konference o prihodnosti Evrope?
A. 29
B. 49
C. 69
* Na zaključni slovesnosti v Strasbourgu so predsednici Evropskega
parlamenta in Komisije ter predsednik Sveta od udeleženk in udeležencev
Konference prejeli končno poročilo z 49 najrazličnejšimi, ambicioznimi in v
prihodnost usmerjenimi predlogi ter 326 posameznimi ukrepi.

V.2
O katerih temah so državljanke in državljani razpravljali na Konferenci o
prihodnosti Evrope? Ali znaš navesti kakšno?


Glavnih tem je bilo devet: (1) močnejše gospodarstvo, socialna
pravičnost in delovna mesta; (2) izobraževanje, kultura,
mladina in šport; (3) digitalna preobrazba; (4) evropska
demokracija; (5) vrednote in pravice, pravna država, varnost;
(6) podnebne spremembe; (7) zdravje; (8) EU v svetu in (9)
migracije.

V.3
Trije voditelji EU so marca 2021 podpisali skupno izjavo, ki je utrla pot začetku
Konference o prihodnosti Evrope. Kdo so bili ti voditelji?


Skupno izjavo o Konferenci o prihodnosti Evrope so podpisali
pokojni predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli,
portugalski predsednik vlade António Costa v imenu Sveta EU
in predsednica Komisije Ursula von der Leyen.
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11. 5. 2022

Predlog za novo zakonodajo EU za
preprečevanje spolne zlorabe otrok
na spletu in boj proti njej
V.1
Leta 2010 je bilo v EU prijavljenih 23 000 primerov spolne zlorabe otrok.
Približno koliko jih je bilo v letu 2020?
A. Več kot 250 000
B. Več kot 500 000
C. Več kot 1 milijon
* V zadnjih letih se je število prijav spolne zlorabe neizmerno povečalo. V
številnih primerih se zloraba pokaže šele, ko se dejanja storilcev odkrijejo na
spletu. Komisija je predlagala novo zakonodajo EU za podporo ponudnikom
spletnih storitev pri učinkovitejšem iskanju, prijavljanju in preprečevanju
primerov spolne zlorabe otrok na spletu.

V.2
EU je predlagala novo zakonodajo za preprečevanje spolne zlorabe otrok na
spletu in boj proti njej. Za koga se bodo uporabljala nova pravila?
 Predlagana pravila se bodo uporabljala za ponudnike spletnih
storitev, ki ponujajo storitve v EU, in sicer storitve gostovanja
in medosebne komunikacijske storitve (kot so storitve
sporočanja), trgovine z aplikacijami in ponudnike dostopa do
interneta.

V.3
Otrokove pravice so zapisane v Konvenciji ZN o otrokovih pravicah in Listini
EU o temeljnih pravicah. Navedi eno od pravic otrok
 Možni odgovori so: (1) pravica do življenja; (2) pravica do
imena in državljanstva; (3) pravica do identitete; (4)
nediskriminacija; (5) pravica do družine; (6) zdravje; (7)
varstvo pred poškodbami; (8) izobraževanje; (9) svoboda misli;
(10) dostop do informacij.
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18. 5. 2022

Predstavitev programa REPowerEU
V.1
Ali lahko predlagaš kakšen način za zmanjšanje porabe energije v našem
vsakdanjem življenju?


Za to obstajajo številni načini. Na primer: (1) znižanje
temperature ogrevanja/manjša uporaba klimatskih naprav; (2)
bolj ekonomična vožnja; (3) večja uporaba javnega prevoza in
aktivna mobilnost; (4) učinkovitejša uporaba gospodinjskih
aparatov.

V.2
Kateri so nekateri kratkoročni ukrepi, ki jih je EU predlagala v načrtu
REPowerEU za odpravo odvisnosti od ruskih fosilnih goriv? Ali znaš navesti
kakšnega?


Možni odgovori so: (1) varčevanje z energijo; (2) skupni nakupi
plina, UZP in vodika; (3) nova energetska partnerstva z
zanesljivimi dobavitelji; (4) hitra izvedba projektov sončne in
vetrne energije; (5) povečanje proizvodnje biometana; (6)
napolnitev skladišč plina na 80 % zmogljivosti do
1. novembra 2022.

V.3
S katerimi državami je Komisija junija 2022 podpisala tristranski
memorandum o soglasju, da bi zagotovila izvoz zemeljskega plina v Evropo?
A. Z Egiptom in Izraelom
B. Z Norveško
C. Z Alžirijo
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18. 5. 2022

Analiza vrzeli v naložbah v obrambo
in predlogi za nadaljnje ukrepe za
okrepitev evropske obrambne
industrijske in tehnološke baze
V.1
Katere so glavne vrzeli pri naložbah v obrambo v EU? Ali znaš navesti kakšno?


To so: obrambni izdatki, vrzeli v obrambni industriji in vrzeli v
obrambnih zmogljivostih.

V.2
Komisija je predlagala namenski kratkoročni instrument za spodbujanje držav
članic, ki so pripravljene sodelovati pri skupnem javnem naročanju, da bi s
sodelovanjem zapolnile najnujnejše in najbolj kritične vrzeli. Koliko je Komisija
pripravljena vložiti v to shemo?
A. 250 milijonov evrov
B. 500 milijonov evrov
C. 750 milijonov evrov

V.3
Koliko so države članice EU leta 2020 skupaj porabile za obrambo?
A. 50 milijard evrov
B. 100 milijard evrov
C. 200 milijard evrov
* Porabile so več kot 200 milijard evrov. Po ocenah so se njihovi skupni izdatki
v letu 2021 povečali na 220 milijard evrov.
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18. 5. 2022

Razkritje strateškega
partnerstva z zalivskimi državami
V.1
Katera država ni članica Sveta za sodelovanje v Zalivu?
A. Bahrajn
B. Jordanija
C. Kuvajt

V.2
Kdaj je bil podpisan sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko
skupnostjo in Svetom za sodelovanje v Zalivu?
A. Leta 1988
B. Leta 1989
C. Leta 1990

V.3
Navedi eno od področij, ki jih zajema partnerstvo EU z Zalivom?


Partnerstvo zajema različna področja, na primer: trgovino in
naložbe, promet, energijo, digitalizacijo, raziskave in inovacije,
vesolje, zeleni prehod, regionalno varnost, humanitarno
pomoč, pravno državo in človekove pravice.
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23. 5. 2022

Sprejetje kriznega načrta za promet z
ukrepi za zaščito prometa v EU v
času kriz
V.1
Kaj pomeni kratica EASA?
A. Evropski akcijski načrt za strateško avtonomijo
B. Evropsko združenje za trajnostno kmetijstvo
C. Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu
* Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu je agencija EU, pristojna za
varnost v civilnem letalstvu. Njen cilj je doseči najvišje skupne standarde
varnosti in varstva okolja v civilnem letalstvu ter zagotoviti, da je vsak let kar
najbolj varen.

V.2
Komisija si prizadeva za okrepitev odpornosti prometa EU v času krize. Krizni
načrt za promet, ki ga je predlagala, temelji na izkušnjah, pridobljenih med
pandemijo COVID-19, in upošteva izzive, s katerimi se prometni sektor EU
srečuje od začetka ruske vojaške agresije na Ukrajino. Vsebuje deset glavnih
ukrepov. Ali znaš navesti kakšnega?


Možni odgovori so: (1) priprava prometne zakonodaje EU na
krizne razmere; (2) zagotavljanje ustrezne podpore
prometnemu sektorju; (3) zagotavljanje prostega pretoka
blaga, storitev in ljudi; (4) upravljanje begunskih tokov ter
repatriacija obtičalih potnikov in delavcev v prometu; (5)
zagotavljanje minimalne povezljivosti in zaščite potnikov; (6)
izmenjava informacij o prometu; (7) krepitev usklajevanja
prometne politike; (8) krepitev kibernetske varnosti; (9)
preizkušanje pripravljenosti prometa na izredne dogodke; (10)
sodelovanje z mednarodnimi partnerji.
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V.3
Kaj so zeleni vozni pasovi?
A. Pasovi in mostovi za živali za varno prečkanje avtocest znotraj EU.
B. Pasovi za prevoz cepiv proti COVID-19 v vse države EU.
C. Mejni prehodi, ki zagotavljajo neprekinjen pretok blaga.
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23. 5. 2022

Predlog pravil o kršitvah omejevalnih
ukrepov ter o zamrznitvi in zaplembi
premoženja oseb, ki kršijo
omejevalne ukrepe, ter drugih
storilcev kaznivih dejanj
V.1
EU je marca 2022 ustanovila projektno skupino za usklajevanje izvrševanja
sankcij proti ruskim in beloruskim oligarhom. Kako se imenuje ta projektna
skupina?
A. Projektna skupina „Confiscate and dispose“
B. Projektna skupina „Trace and freeze“
C. Projektna skupina „Freeze and seize“

V.2
Koliko oseb je EU doslej (do julija 2022) sankcionirala zaradi dejanj, ki
spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in
neodvisnost Ukrajine?
A. 905
B. 1 212
C. 1 342
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V.3
EU je v okviru gospodarskih sankcij Rusiji naložila številne uvozne in izvozne
omejitve. Katerega blaga ni mogoče izvažati iz EU v Rusijo? Ali lahko navedeš
kakšen primer?
Seznam sankcioniranih proizvodov med drugim vključuje:
 najsodobnejšo tehnologijo (npr. kvantne računalnike in
napredne polprevodnike, vrhunsko elektroniko in programsko
opremo);
 nekatere vrste strojev in transportne opreme;
 posebno blago in tehnologijo, potrebno za rafiniranje nafte;
 opremo, tehnologijo in storitve energetske industrije;
 blago in tehnologijo letalske in vesoljske industrije (npr.
zrakoplove, rezervne dele ali kakršno koli opremo za letala in
helikopterje, reaktivno gorivo);
 blago za pomorsko navigacijo in radijsko komunikacijsko
tehnologijo;
 številno blago z dvojno rabo (blago, ki bi se lahko uporabilo za
civilne in vojaške namene), kot so brezpilotni zrakoplovi in
programska oprema za brezpilotne zrakoplove ali naprave za
šifriranje;
 luksuzno blago (npr. luksuzne avtomobile, ure, nakit).
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7. 6. 2022

Politični dogovor o uravnoteženi
zastopanosti spolov v upravnih
odborih družb
V.1
Kateri izraz se pogosto uporablja kot metafora za premagovanje nevidne
ovire, ki ženskam preprečuje, da bi se povzpele na višje položaje?
A. razbitje sanj
B. razbitje steklenega stropa
C. razbitje tradicije

V.2
Le tretjina članov neizvršnih upravnih odborov je žensk, to število pa je še
manjše v izvršnih odborih. Predlog direktive o izboljšanju uravnotežene
zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji določa cilj za družbe iz EU, ki
kotirajo na borzah EU, da se pospeši doseganje boljše uravnotežene
zastopanosti spolov. Kakšen je cilj?
A. 50 % nezadostno zastopanega spola med neizvršnimi direktorji in 43 %
med vsemi direktorji.
B. 45 % nezadostno zastopanega spola med neizvršnimi direktorji in 38 %
med vsemi direktorji.
C. 40 % nezadostno zastopanega spola med neizvršnimi direktorji
in 33 % med vsemi direktorji.

V.3
Do kdaj želi Evropska komisija doseči enakost spolov (50 %) na vseh ravneh
svojega upravljanja?
A. Do konca leta 2023.
B. Do konca leta 2024.
C. Do konca leta 2025
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16. 6. 2022

Kodeks ravnanja glede dezinformacij
je okrepljen in celovitejši
V.1
Za koga se uporablja kodeks ravnanja glede dezinformacij?
A. Za spletne platforme, vodilna tehnološka podjetja in ključne
akterje v oglaševalskem sektorju, ki so ga podpisali.
B. Za uporabnike.
C. Za organe kazenskega pregona.

V.2
Kateri od naslednjih ni podpisnik okrepljenega kodeksa ravnanja EU glede
dezinformacij?
A. Clubhouse
B. TikTok
C. Weibo

V.3
Kako so običajno opredeljene dezinformacije?
A. Neresnične zgodbe, ki se zdijo novice, se širijo na internetu ali z
uporabo drugih medijev, običajno ustvarjene za vplivanje na politična
stališča ali kot šala.
B. Neresnična ali zavajajoča vsebina, ki se deli brez škodljivega namena,
čeprav so lahko učinki še vedno škodljivi.
C. Neresnična ali zavajajoča vsebina, ki se širi z namenom
zavajanja ali zagotavljanja gospodarske ali politične koristi in
lahko povzroči javno škodo.
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30. 6. 2022

Politični dogovor o uredbi za
obravnavo izkrivljanj, ki jih na
enotnem trgu povzročajo tuje
subvencije
V.1
Kaj je cilj uredbe o tujih subvencijah?
A. Spodbujati skladnost subvencij s pravili STO.
B. Urediti dodeljevanje sredstev EU, ki vplivajo na tretje države.
C. Boj proti subvencijam tretjih držav, ki povzročajo izkrivljanja
na notranjem trgu.

V.2
Zakaj se z uredbo o tujih subvencijah ocenjujejo le tuje subvencije?
A. Ker so tuje subvencije bolj škodljive kot subvencije, dodeljene v EU.
B. Ker se subvencije, dodeljene v EU, že ocenjujejo v skladu s
pravili EU o državni pomoči.
C. Ker tudi tretje države ocenjujejo vpliv subvencij EU na svoja
gospodarstva.

V.3
Če Komisija opredeli tujo subvencijo v skladu z uredbo o tujih subvencijah, ali
bo subvencija samodejno prepovedana?
A. Da, subvencija bo samodejno prepovedana.
B. Da, subvencija bo samodejno prepovedana, če se ugotovi, da izkrivlja
notranji trg.
C. Ne, Uredba ne vključuje samodejne prepovedi subvencij,
ampak je treba njihove negativne in pozitivne učinke oceniti
za vsak primer posebej.
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19. 7. 2022

Začetek pristopnih pogajanj z
Albanijo in Severno Makedonijo
V.1
Katere so trenutne (julij 2022) države kandidatke za članstvo v EU?
A. Izrael, Armenija, Maroko, Avstralija
B. Albanija, Severna Makedonija, Moldavija, Črna gora, Srbija,
Turčija in Ukrajina
C. Bosna in Hercegovina, Kosovo, Gruzija

V.2
Katera država se je nazadnje pridružila EU in kdaj?


Hrvaška, 1. julija 2013

V.3
Na koliko poglavij skupaj so razdeljena pogajanja o pristopu k EU?
A. 25
B. 35
C. 45

