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Kaj je Evropska Unija?
Vprašanja

VPRAŠANJE

KAJ JE EVROPSKA UNIJA?

1
Evropska unija se je od svoje ustanovitve naprej
razvijala in širila. Vedno več držav je združevalo svoje
moči, da bi skupaj ustvarile boljšo prihodnost. Kako
2 poznaš EU? Ali veš, zakaj je tako edinstvena in
dobro
katere države so njene članice? Preveri svoje znanje in
ugotovi, ali si strokovnjak/inja za EU.
3
© iStock.com/kentarcajuan

VPRAŠANJE

1/13

Potem ko je v dveh svetovnih vojnah v 20. stoletju življenje izgubilo na milijone ljudi,
se je več evropskih držav odločilo za medsebojno sodelovanje, da ne bi bilo več prelivanja krvi.

Katere so ustanovne članice EU?

1

Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Luksemburg,
Nizozemska in Španija

2

Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Luksemburg in Nizozemska

3

Belgija, Francija, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska in Danska

© dalbera (CC BY-NC 2.0)
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Kaj je Evropska Unija?
Vprašanja

VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

2/13

Ustanoviteljice so se odločile, da bodo skupaj nadzorovale premogovno in jeklarsko industrijo
in tako onemogočile skrivno oboroževanje držav. Sodelovanje so nato razširile še na druga
gospodarska področja.

Kako se je imenovala organizacija, ustanovljena leta 1957?

1
1

Evropska gospodarska skupnost

2
2

Evropska skupnost za premog in jeklo

3
3

Evropski ekonomsko-socialni odbor

VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

3/13

Kmalu po drugi svetovni vojni se je Evropa razdelila na vzhod in zahod. Simbol te delitve je
bil berlinski zid, ki je do svojega padca leta 1989 skoraj tri desetletja razdvajal Vzhodni in
Zahodni Berlin.

Katera trditev je pravilna?

1
1

Odpor proti komunističnemu režimu v srednji
in vzhodni Evropi je povzročil padec berlinskega zidu.

2
2

Z združitvijo Nemčije leta 1990 se je Evropski uniji
pridružila Zahodna Nemčija.

3
3

Nemčija je na svetovnem nogometnem prvenstvu
leta 1990 z 1:0 premagala Argentino.
© Romtomtom (CC BY-NC 2.0)
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Kaj je Evropska Unija?
Vprašanja

S prvo širitvijo EU leta 1973 se je članstvo povečalo na devet.

VPRAŠANJE

Katere so bile te tri nove države?

4/13

1

Danska, Irska in Združeno kraljestvo

2

Norveška, Danska in Irska

3

Združeno kraljestvo, Grenlandija in Danska

VPRAŠANJE

V 70. letih prejšnjega stoletja so tri evropske države, v katerih je pred tem vladal diktatorski
režim, postale demokratične in so lahko zaprosile za članstvo v EU.

Katera trditev je pravilna?

5/13

1

Grčija, Španija in Portugalska so postale članice leta 1986.

2

Grčija je postala članica leta 1981.
Španija in Portugalska sta sledili leta 1986.

3

Grčija in Španija sta se pridružili leta 1981,
Portugalska pa leta 1986.
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Kaj je Evropska Unija?
Vprašanja

VPRAŠANJE

Padec berlinskega zidu je srednje- in vzhodnoevropskim državam, ki so bile prej pod nadzorom
nekdanje Sovjetske zveze, omogočil, da so reformirale svoje sisteme in se pridružile EU. .

Katera trditev je pravilna?

6/13

1

Deset srednje- in vzhodnoevropskih držav se je EU pridružilo
1. maja 2004, s čimer se je število članic EU povzpelo na 25..

2

Osem srednje- in vzhodnoevropskih držav in dve
sredozemski otoški državi so se EU pridružile maja 2004.

3

Deset držav, med drugim Bolgarija, Madžarska,
Poljska in Romunija, se je EU pridružilo 1. maja 2004.

Evropska zastava vihra nad parlamenti, poslopji, parki in spomeniki po vsej Evropi.

VPRAŠANJE

Kaj pomeni 12 zlatih zvezd na modri podlagi?

7/13

6

1

Število držav, ki so bile članice EU, ko je bila zastava zasnovana.

2

Enotnost, solidarnost in sožitje med prebivalci Evrope

3

Krog znanja in resnice

Kaj je Evropska Unija?
Vprašanja

VPRAŠANJE

8/13

1

Švedska

2

Finska

3

Estonija

Katera država članica ...
• ... je ena od šestih monarhij v Evropski uniji,
• ... je znana po praznovanju kresne noči in
• ... se je skupaj z dvema drugima državama Evropski uniji pridružila leta 1995?

© Mikael Damkier/Stock.Adobe.com

VPRAŠANJE

9/13

1

Bolgarija

2

Hrvaška

3

Slovenija

Katera država članica ...
• ... je bojevala vojno za neodvisnost v letih 1991–1995,
• ... ima grb z rdeče-belim šahovskim vzorcem,
• ... je zadnja članica, ki se je pridružila Evropski uniji?

© Jayakanth/Stock.Adobe.com
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Kaj je Evropska Unija?
Vprašanja

Koliko uradnih jezikov ima EU?
VPRAŠANJE

10/13

1

24

2

23

3

19

©Hafiez Razali/Stock.Adobe.com

VPRAŠANJE

11/13

8

1

Nagrado Karla Velikega

2

Nagrado Saharova

3

Nobelovo nagrado za mir

Kljub občasnim nesoglasjem med državami EU so temeljna načela EU nespremenjena
že več kot šest desetletij. Leta 2012 je Evropska unija prejela priznanje za svoje delo pri
združevanju celine.

Katero nagrado je prejela?

Kaj je Evropska Unija?
Vprašanja

EU vsako leto 9. maja praznuje svoj rojstni dan.

VPRAŠANJE

Kako je ime moškemu, ki je 9. maja 1950 predstavil načrt, ki se šteje za
začetek današnje Evropske unije?

12/13

1

Alcide De Gasperi

2

Robert Schuman.

3

Konrad Adenauer.

Pogodbe EU urejajo, kako se sprejemajo odločitve in na katerih področjih EU ukrepa skupaj

VPRAŠANJE

V katerem evropskem mestu je bila podpisana najnovejša pogodba?

13/13

1

Rim

2

Amsterdam

3

Lizbona

© EyesTravelling/StockAdobe.com
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Kaj je Evropska Unija?
Odgovori



ODGOVOR

Potem ko je v dveh svetovnih vojnah v 20. stoletju življenje izgubilo na milijone ljudi, se je več
evropskih držav odločilo za medsebojno sodelovanje, da ne bi bilo več prelivanja krvi.

Katere so ustanovne članice EU?

1/13
Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Luksemburg in Nizozemska.

Kako se je vse začelo
Ustanovne članice EU so: Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Luksemburg in
Nizozemska. Španija se je Evropski skupnostim pridružila leta 1986, Danska
pa leta 1973.

ODGOVOR

2/13

Ustanoviteljice so se odločile, da bodo skupaj nadzorovale premogovno in jeklarsko industrijo
in tako onemogočile skrivno oboroževanje držav. Sodelovanje so nato razširile še na druga
gospodarska področja.

Kako se je imenovala organizacija, ustanovljena leta 1957?
Evropska gospodarska skupnost

Novi gospodarski sektorji
Evropska gospodarska skupnost je bila ustanovljena z Rimsko pogodbo, ki
so jo 25. marca 1957 podpisali v italijanskem glavnem mestu.
Nekaj let poprej je bila s Pariško pogodbo, ki je bila podpisana 18. aprila
1951 in začela veljati 23. julija 1952, ustanovljena Evropska skupnost za
premog in jeklo.
Evropski ekonomsko-socialni odbor je posvetovalni organ EU, ustanovljen
leta 1957. Sestavljajo ga predstavniki organizacij delojemalcev in
delodajalcev ter drugih interesnih skupin. Organ povezuje institucije
odločanja EU z državljani EU.
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Kaj je Evropska Unija?
Odgovori

ODGOVOR

3/13

Kmalu po drugi svetovni vojni se je Evropa razdelila na vzhod in zahod. Simbol te delitve
je bil berlinski zid, ki je do svojega padca leta 1989 skoraj tri desetletja razdvajal Vzhodni
in Zahodni Berlin.

Katera trditev je pravilna?
Odpor proti komunističnemu režimu v srednji in vzhodni Evropi
je povzročil padec berlinskega zidu.

Padec berlinskega zidu
Padec berlinskega zidu 9. novembra 1989 je simbolično označil propad
komunizma v srednji in vzhodni Evropi, ki se je začel na Poljskem in
Madžarskem.
Nemčija je bila med ustanovnimi članicami EU, vendar je prvo pogodbo leta
1951 podpisala Zahodna Nemčija. Ko se je Nemčija oktobra 1990 ponovno
združila, je tako del Evropske unije postala tudi nekdanja Vzhodna Nemčija.
Argentino je z 1:0 premagala Zahodna Nemčija in s tem julija 1990 osvojila
svetovni pokal. Vzhodna in Zahodna Nemčija sta se združili v eno državo
šele 3. oktobra istega leta. Prva zmaga Nemčije na svetovnem prvenstvu v
nogometu je bila leta 2014 z zmago nad Argentino 1:0.
© Unknown photographer, Reproduction by Lear 21 (CC BY-SA 3.0.

S prvo širitvijo EU leta 1973 se je članstvo povečalo na devet.

ODGOVOR

Katere so bile te tri nove države?

4/13
Danska, Irska in Združeno kraljestvo

Prva širitev
Danska, Irska in Združeno kraljestvo so se Evropskim skupnostim
pridružile 1. januarja 1973. Pridružile so se Belgiji, Franciji, Nemčiji, Italiji,
Luksemburgu in Nizozemski, s čimer se je število članic povečalo na devet
držav.
Norveška se je glede na referendumski izid odločila, da se ne bo pridružila.
Grenlandija se je Evropski skupnosti pridružila leta 1973 skupaj z Dansko.
Po referendumu leta 1982 je umaknila svoje članstvo, vendar ostaja
povezana z EU kot čezmorsko ozemlje. Združeno kraljestvo je leta 2020
izstopilo iz Evropske unije.
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Kaj je Evropska Unija?
Odgovori

ODGOVOR

V 70. letih prejšnjega stoletja so tri evropske države, v katerih je pred tem vladal diktatorski
režim, postale demokratične in so lahko zaprosile za članstvo v EU.

Katera trditev je pravilna?

5/13
Grčija je postala članica leta 1981. Španija in Portugalska sta sledili leta 1986.

Mlade demokracije se pridružijo EU
Grčija, Španija in Portugalska so izpolnile pogoje za članstvo v EU, ko je v
njih zavladala demokracija.
Prva se je leta 1981 pridružila Grčija, s čimer se je število članic povzpelo na
10. Pet let pozneje, leta 1986, sta ji sledili Španija in Portugalska.

ODGOVOR

6/13

Padec berlinskega zidu je srednje- in vzhodnoevropskim državam, ki so bile prej pod nadzorom
nekdanje Sovjetske zveze, omogočil, da so reformirale svoje sisteme in se pridružile EU. .

Katera trditev je pravilna?
Osem srednje- in vzhodnoevropskih držav in dve sredozemski otoški državi
so se EU pridružile maja 2004.

Širitev leta 2004
Leta 2004 se je EU pridružilo deset držav: osem iz srednje in vzhodne
Evrope – Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Slovaška,
Slovenija – in sredozemski otoški državi Ciper in Malta.
S to zgodovinsko širitvijo je skupno število držav članic naraslo na 25.
Bolgarija in Romunija sta se EU pridružili tri leta pozneje, 1. januarja 2007.
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Kaj je Evropska Unija?
Odgovori

Evropska zastava vihra nad parlamenti, poslopji, parki in spomeniki po vsej Evropi.

ODGOVOR

Kaj pomeni 12 zlatih zvezd na modri podlagi?

7/13
Enotnost, solidarnost in sožitje med prebivalci Evrope

Zastava EU
12 zlatih zvezd na modri podlagi predstavlja ljudi Evrope v krogu, simbolu
enotnosti.
Evropska zastava ponazarja Evropsko unijo, v širšem pomenu pa tudi
enotnost, solidarnost in sožitje med narodi Evrope.

ODGOVOR

8/13

Katera država članica ...
• ... je ena od šestih monarhij v Evropski uniji,
• ... je znana po praznovanju kresne noči in
• ... se je skupaj z dvema drugima državama Evropski uniji pridružila leta 1995?
Švedska

Švedska
Švedska se je EU pridružila leta 1995 hkrati z Avstrijo in Finsko.
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Kaj je Evropska Unija?
Odgovori

ODGOVOR

9/13

Katera država članica ...
• ... je bojevala vojno za neodvisnost v letih 1991–1995,
• ... ima grb z rdeče-belim šahovskim vzorcem,
• ... je zadnja članica, ki se je pridružila Evropski uniji?
Hrvaška

Hrvaška
Hrvaška je najnovejša članica EU, pridružila se je leta 2013.
Slovenija se je pridružila leta 2004, Bolgarija pa leta 2007.

Koliko uradnih jezikov ima EU?
ODGOVOR

10/13
24

ES

NL

HR

HU
LV

LT

ET

Uradni jeziki EU
EN

S pridružitvijo Hrvaške leta 2013 ima Evropska unija zdaj 24 uradnih jezikov.
To pomeni, da lahko pišemo institucijam EU v katerem koli uradnem jeziku
in v tem jeziku prejmemo tudi odgovor.

SL
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SK

EL
FR

PT

DE

IT

PL
RO
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SV
FI
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Kaj je Evropska Unija?
Odgovori

ODGOVOR

11/13

Kljub občasnim nesoglasjem med državami EU so temeljna načela EU nespremenjena že več kot
šest desetletij. Leta 2012 je Evropska unija prejela priznanje za svoje delo pri združevanju celine.

Katero nagrado je prejela?
Nobelovo nagrado za mir

Nobelova nagrada za mir
Evropski parlament vsako leto podeli nagrado Saharova posameznikom,
ki so izjemno prispevali k boju za človekove pravice po vsem svetu.
Nagrada Karla Velikega se podeli za izjemne zasluge v korist evropske
enotnosti. Leta 1969 so jo prvič podelili evropski instituciji in ne osebi
(prejela jo je Komisija Evropskih skupnosti).

EU vsako leto 9. maja praznuje svoj rojstni dan.

ODGOVOR

Kako je ime moškemu, ki je 9. maja 1950 predstavil načrt,
ki se šteje za začetek današnje Evropske unije?

12/13
Robert Schuman.

Dan Evrope
Današnja Evropska unija sega nazaj do predloga za skupno upravljanje
proizvodnje premoga in jekla, ki ga je 9. maja 1950 predstavil tedanji
zunanji minister Francije Robert Schuman. Skupno odločanje o evropskem
premogu in jeklu je pomenilo, da se noben narod ni mogel na skrivaj
oborožiti.
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Kaj je Evropska Unija?
Odgovori

Pogodbe EU urejajo, kako se sprejemajo odločitve in na katerih področjih EU ukrepa skupaj

ODGOVOR

V katerem evropskem mestu je bila podpisana najnovejša pogodba?

13/13
Lizbona

Lizbonska pogodba
Lizbonsko pogodbo so podpisali v portugalskem glavnem mestu
13 decembra 2007. Veljati je začela 1.decembra 2009. Namenjena je
oblikovanju EU, ki je bolj demokratična, učinkovitejša in enotnejša pri
reševanju globalnih problemov, denimo podnebnih sprememb.
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Kako deluje EU?
Vprašanja

KAKO DELUJE EU?

Ali veš, kdo o čem odloča v EU? Preveri svoje znanje o
ključnih institucijah in ljudeh, ki v njih delajo.

VPRAŠANJE

Bruselj je glavno mesto Belgije, pogosto pa ga imenujejo tudi prestolnica Evrope,
saj je tu sedež glavnih institucij.

Katera od naslednjih trditev je pravilna?

1/13

1

Evropska komisija odloča o vseh novih predpisih in ukrepih EU.

2

Evropska komisija predlaga novo zakonodajo,
vendar je končna odločitev o vseh predpisih EU
v rokah Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta.

3

Evropski svet, ki ga sestavljajo predsedniki držav in vlad EU,
sprejema zakonodajo EU
© Eric’s library/Stock.Adobe.com
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Kako deluje EU?
Vprašanja

VPRAŠANJE

Evropsko komisijo sestavlja po en komisar iz vsake države EU. Skupaj sestavljajo
kolegij komisarjev.

Katera trditev je pravilna?

2/13

1

Komisarji zastopajo stališča svojih držav.

2

Komisarji so najprej javni uslužbenci v domači državi.

3

Komisarje predlagajo njihove nacionalne vlade,
odobriti pa jih mora Evropski parlament.

VPRAŠANJE

Evropski parlament predstavlja glas državljanov.
Državljane držav EU zastopa v procesih odločanja.

Katera trditev je pravilna?

3/13

18

1

Poslance Evropskega parlamenta imenujejo
nacionalni parlamenti.

2

Državljani EU vsaka štiri leta neposredno izvolijo
poslance Evropskega parlamenta.

3

Države z več prebivalci imajo več evropskih poslancev
kot države z manj prebivalci.

Kako deluje EU?
Vprašanja

VPRAŠANJE

V Svetu Evropske unije so zastopane vlade držav EU. Ministri iz vseh držav članic se srečujejo,
da bi razpravljali o zadevah EU in sprejemali odločitve o politikah in zakonodaji EU.

Katera trditev je pravilna?

4/13

1

Vsak minister v Svetu glasuje v imenu svoje vlade.

2

Delo Sveta vodi izmenično vsaka država članica EU
za obdobje enega leta.

3

Vse odločitve v Svetu morajo biti sprejete soglasno.

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni
architects Buro Happold engineers - © Colour compositions by Georges Meurant

VPRAŠANJE

Evropski svet sestavljajo voditelji držav ali vlad EU. Njihova srečanja pogosto
imenujemo „evropski vrh“.

Katera trditev je pravilna?

5/13

1

Evropskemu svetu predseduje predsednik,
imenovan za obdobje dveh let.

2

Evropski svet se sestaja enkrat mesečno v Strasbourgu.

3

Evropski svet določa glavne prednostne naloge in splošne
politične usmeritve EU.
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Kako deluje EU?
Vprašanja

VPRAŠANJE

Sodišče Evropske unije je bilo ustanovljeno leta 1952.
Njegovo delo je zagotoviti, da se pravo EU tolmači in uporablja v vseh državah EU enako.

Katera trditev je pravilna?

6/13

1

Sedež Sodišča je v Frankfurtu.

2

Če ima nacionalno sodišče pomisleke glede razlage
zakonodajnega akta EU, lahko zaprosi Sodišče za pojasnilo.

3

Zaradi lažjega dela Sodišče v vseh zadevah, ki jih obravnava,
uporablja samo angleščino, francoščino in nemščino.

VPRAŠANJE

Evropski državljani lahko vplivajo na politike EU na več načinov, denimo s pripravo evropske
državljanske pobude in podporo taki pobudi.

Katera trditev je pravilna?

7/13

1

Za predložitev državljanske pobude Evropski komisiji v preučitev
potrebujete podporo milijona ljudi iz najmanj sedmih držav EU.

2

Vsak državljan EU lahko pozove Evropsko komisijo,
da pripravi zakonodajni predlog.

3

Za podporo pobudi ni starostne omejitve.

© Rawpixel.com/Stock.Adobe.com
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Kako deluje EU?
Vprašanja

VPRAŠANJE

8/13

sem predsednica evropske institucije in Evropski parlament me je izvolil za obdobje 5 let.
Vodim ekipo, imenovano „kolegij“. Naša naloga je promovirati interese Evropske unije kot celote.
Sem prva ženska, izvoljena na ta položaj.

Kdo sem?

1

Christine Lagarde, predsednica Evropske centralne banke

2

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije

3

Emily O’Reilly, evropska varuhinja človekovih pravic

VPRAŠANJE

9/13

Koordiniram in izvajam politiko EU do drugih držav in organizacij.
Zastopam EU na mednarodnem prizorišču, denimo pri Združenih narodih.
Med letoma 2004 in 2007 sem bil španski minister in predsednik Evropskega parlament

Kdo sem?

1

Paschal Donohoe, predsednik Euroskupine

2

Didier Reynders, evropski komisar za pravosodje

3

Josep Borrell, visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve
in varnostno politiko in podpredsednik Evropske komisije
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Kako deluje EU?
Vprašanja

VPRAŠANJE

10/13

Kdo sem?

1

Christine Lagarde, predsednica Evropske centralne banke

2

Emily O’Reilly, evropska varuhinja človekovih pravic

3

Roberta Metsola, predsednica Evropskega parlamenta

VPRAŠANJE

11/13
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Sem predsednica evropske institucije, ki zastopa državljane EU.
Podpisujem odobritev proračuna EU.
Prihajam iz najmanjše države EU.

Sem predsednik evropske institucije in sem imenovan za obdobje dveh let in pol.
Predsedujem srečanjem z voditelji držav in vlad držav članic.
Pet let sem bil predsednik belgijske vlade.

Kdo sem?

1

Charles Michel, predsednik Evropskega sveta

2

Paschal Donohoe, predsednik Euroskupine

3

Klaus-Heiner Lehne, predsednik Evropskega računskega sodišča

Kako deluje EU?
Vprašanja

Koliko sej (zasedanj) Evropskega parlamenta je na leto in kje potekajo?
VPRAŠANJE

12/13

1

12 sej v Bruslju, do šest v Strasbourgu

2

12 sej v Strasbourgu, do šest v Bruslju.

3

12 sej v Strasbourgu, šest v Bruslju

VPRAŠANJE

V Evropski komisiji je na različnih delovnih mestih, kot upravno osebje, strokovnjaki, prevajalci,
tolmači in asistenti, zaposlenih približno 33 000 ljudi.

Katera od naslednjih trditev je pravilna?

13/13

1

Osebje Komisije sestavljajo uslužbenci iz vseh držav EU,
izbrani na natečajih..

2

Za Evropsko komisijo lahko delajo tudi državljani držav,
ki niso članice EU.

3

Pred zaposlitvijo v Komisiji mora osebje obvezno
opraviti pripravništvo EU.
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Kako deluje EU?
Odgovori

ODGOVOR

Bruselj je glavno mesto Belgije, pogosto pa ga imenujejo tudi prestolnica Evrope,
saj je tu sedež glavnih institucij.

Katera od naslednjih trditev je pravilna?

1/13
Evropska komisija predlaga novo zakonodajo, vendar je končna odločitev
o vseh predpisih EU v rokah Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta.

Odločanje v EU
Evropska komisija pripravlja predloge za novo evropsko zakonodajo.
O teh nato razpravljata, jih spreminjata in končno sprejmeta ali zavrneta
Svet EU (ki zastopa vlade držav EU) in Evropski parlament (ki ga neposredno
izvolijo državljani EU).
To je najpogostejši postopek odločanja v EU. Imenuje se redni zakonodajni
postopek, poznamo ga tudi kot „soodločanje“..

ODGOVOR

Evropsko komisijo sestavlja po en komisar iz vsake države EU. Skupaj sestavljajo
kolegij komisarjev.

Katera trditev je pravilna?

2/13
Komisarje predlagajo njihove nacionalne vlade,
odobriti pa jih mora Evropski parlament.

Evropska komisija
Komisarji ne zastopajo stališč države, iz katere prihajajo, temveč skupne
interese EU.
Številni komisarji so že bili vodilni nacionalni politiki in jih predlaga njihova
vlada. Kandidat za predsednika izbere morebitne komisarje na podlagi
teh predlogov.
Vsi kandidati za komisarja se morajo predstaviti na zaslišanju pred
Evropskim parlamentom in odgovarjajo na vprašanja poslancev. Parlament
nato z glasovanjem potrdi celotno ekipo komisarjev, imenuje pa jih
Evropski svet.
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Kako deluje EU?
Odgovori

ODGOVOR

Evropski parlament predstavlja glas državljanov.
Državljane držav EU zastopa v procesih odločanja.

Katera trditev je pravilna?

3/13
Države z več prebivalci imajo več evropskih poslancev kot države z manj prebivalci.

Evropski parlament
Poslance Evropskega parlamenta lahko vsakih pet let neposredno izvolijo
državljani EU.
Parlamentarni sedeži so razdeljeni med posamezne države članice glede
na število prebivalcev, kar pomeni, da imajo države z več prebivalci več
evropskih poslancev kot države z manj prebivalci. Zadnje volitve v Evropski
parlament so potekale spomladi 2019. Naslednje volitve bodo leta 2024.
V vseh državah EU imajo volilno pravico vsi, ki so stari 18 let, razen v Avstriji
in na Malti, kjer lahko volijo ob dopolnjenem 16. letu starosti, ter v Grčiji,
kjer lahko volijo ob dopolnjenem 17. letu starosti.
© tanaonte/Stock.Adobe.com

ODGOVOR

V Svetu Evropske unije so zastopane vlade držav EU. Ministri iz vseh držav članic se srečujejo,
da bi razpravljali o zadevah EU in sprejemali odločitve o politikah in zakonodaji EU.

Katera trditev je pravilna?

4/13
Vsak minister v Svetu glasuje v imenu svoje vlade.

Svet EU
Ministri imajo pooblastilo, da v imenu svoje vlade prevzamejo obveznosti
glede ukrepov, dogovorjenih na zasedanjih.
Če bi morale vse odločitve sprejeti soglasno vse države članice, se v Evropski
uniji ne bi veliko dogajalo. Na številnih področjih ministri odločajo z večino
glasov. Soglasje se zahteva samo na nekaterih občutljivih področjih, denimo
na področju obdavčitve in varnostnih zadev.

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni
architects Buro Happold engineers
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Kako deluje EU?
Odgovori

ODGOVOR

Evropski svet sestavljajo voditelji držav ali vlad EU. Njihova srečanja pogosto
imenujemo „evropski vrh“.

Katera trditev je pravilna?

5/13
Evropski svet določa glavne prednostne naloge in splošne politične usmeritve EU.

Evropski svet
Evropski svet predstavlja najvišjo raven političnega sodelovanja med
državami EU.
Voditelji EU se sestanejo najmanj dvakrat letno, in sicer vsakih šest mesecev.
Njihova zasedanja ali srečanja „na vrhu“ potekajo v Bruslju.
Zasedanja Evropskega sveta vodi njegov predsednik. Predsednik, ki je
imenovan za obdobje dveh let in pol, lahko po potrebi skliče tudi izredno
zasedanje Evropskega sveta.

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni
architects Buro Happold engineers - © Colour compositions by Georges Meurant

ODGOVOR

Sodišče Evropske unije je bilo ustanovljeno leta 1952. Njegovo delo je zagotoviti, da se pravo
EU tolmači in uporablja v vseh državah EU enako.

Katera trditev je pravilna?

6/13
Če ima nacionalno sodišče pomisleke glede razlage zakonodajnega akta EU,
lahko zaprosi Sodišče za pojasnilo.

Sodišče Evropske unije
Sodišče je najvišji pravosodni organ EU s sedežem v Luxembourgu.
Če je nacionalno sodišče v dvomih glede razlage ali veljavnosti zakonodaje
EU, lahko zaprosi za pojasnilo Sodišče Evropske unije. Po enaki poti lahko
tudi preveri, ali je nacionalni predpis ali praksa v skladu s pravom EU.
Vsaka država članica ima svoj jezik in svoj pravni sistem, zato je Sodišče
Evropske unije večjezična institucija. Njegova jezikovna ureditev ni enaka
jezikovni ureditvi nobenega drugega sodišča na svetu, saj je vsak od uradnih
jezikov Evropske unije lahko jezik zadeve.
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Kako deluje EU?
Odgovori

Evropski državljani lahko vplivajo na politike EU na več načinov, denimo s pripravo evropske
državljanske pobude in podporo taki pobudi.

ODGOVOR

Katera trditev je pravilna?

7/13
Za predložitev državljanske pobude Evropski komisiji v preučitev potrebujete
podporo milijona ljudi iz najmanj sedmih držav EU.

Povej svoje mnenje
Skupina najmanj 7 državljanov EU, ki živijo v 7 različnih državah EU, lahko
pripravi evropsko državljansko pobudo. Za podporo evropski državljanski
pobudi je potreben en milijon posameznikov oziroma nekoliko več kot 0,2 %
prebivalcev EU iz najmanj sedmih držav EU. Ko je ta številka dosežena, se
pobuda lahko predloži v preučitev Evropski komisiji.
Prva taka evropska državljanska pobuda je bila Right2Water (Pravica do
vode), za katero so zbrali 1,6 milijona podpisov in dosegli sprejem predloga za
nove predpise o pitni vodi.
Če želite podpreti pobudo, morate imeti v svoji državi volilno pravico za
evropske volitve (v različnih državah EU je najnižja starost za udeležbo na
volitvah med 16 in 18 let).
© niphon/StockAdobe.com

ODGOVOR

8/13

sem predsednica evropske institucije in Evropski parlament me je izvolil za obdobje 5 let.
Vodim ekipo, imenovano „kolegij“. Naša naloga je promovirati interese Evropske unije kot celote.
Sem prva ženska, izvoljena na ta položaj.

Kdo sem?
Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije

Predsednica Evropske komisije
Ursula von der Leyen je predsednica Evropske komisije od 1.decembra 2019.
Predsednica Ursula von der Leyen tudi zastopa Komisijo na zasedanjih
Evropskega sveta, srečanjih skupin G7 in G20 ter srečanjih z državami
zunaj EU.
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Kako deluje EU?
Odgovori

ODGOVOR

9/13

Koordiniram in izvajam politiko EU do drugih držav in organizacij.
Zastopam EU na mednarodnem prizorišču, denimo pri Združenih narodih.
Med letoma 2004 in 2007 sem bil španski minister in predsednik Evropskega parlament

Kdo sem?
Josep Borrell, visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
in podpredsednik Evropske komisije

Visoki predstavnik Unije
Josep Borrell je od 1. decembra 2019 visoki predstavnik Unije za zunanje
zadeve in varnostno politiko.
Kot vodja evropske diplomacije je pristojen za oblikovanje in izvajanje
zunanje, varnostne in obrambne politike EU. Je tudi podpredsednik
Evropskekomisije.

ODGOVOR

10/13

Sem predsednica evropske institucije, ki zastopa državljane EU.
Podpisujem odobritev proračuna EU.
Prihajam iz najmanjše države EU.

Kdo sem?
Roberta Metsola, predsednica Evropskega parlamenta

Predsednica Evropskega parlamenta
Roberta Metsola je bila za predsednico Evropskega parlamenta izvoljena
18. januarja 2022, in sicer za obdobje dveh let in pol. Rojena je bila
naMalti leta 1979 in je najmlajša izvoljena predsednica Parlamenta.
Je članica skupine Evropske ljudske stranke (skupina EPP), ki je največja
politična skupina v Evropskem parlamentu.
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Kako deluje EU?
Odgovori

ODGOVOR

11/13

Sem predsednik evropske institucije in sem imenovan za obdobje dveh let in pol.
Predsedujem srečanjem z voditelji držav in vlad držav članic.
Pet let sem bil predsednik belgijske vlade.

Kdo sem?
Charles Michel, predsednik Evropskega sveta

Predsednik Evropskega sveta
Charles Michel je predsednik Evropskega sveta od 1. decembra 2019
do 31. maja 2022. Odgovoren je za sklice in predsedovanje zasedanjem
Evropskega sveta ter njegovo delo.
Charles Michel skupaj z Josepom Borrellom, visokim predstavnikom Unije
zazunanje zadeve in varnostno politiko, zastopa EU v zadevah, ki se
nanašajo na zunanjo in varnostno politiko.
EU zastopa tudi na srečanjih skupin G7 in G20 na vrhu, skupaj
spredsednicoEvropske komisije Ursulo von der Leyen.

Koliko sej (zasedanj) Evropskega parlamenta je na leto in kje potekajo?
ODGOVOR

12/13
12 sej v Strasbourgu, do šest v Bruslju.

Evropski parlament
Glavne seje Evropskega parlamenta, imenovane tudi „plenarna zasedanja“,
so dvanajstkrat na leto v Strasbourgu v Franciji, do šestkrat na leto pa v
Bruslju v Belgiji.
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Kako deluje EU?
Odgovori

ODGOVOR

V Evropski komisiji je na različnih delovnih mestih, kot upravno osebje, strokovnjaki,
prevajalci, tolmači in asistenti, zaposlenih približno 33 000 ljudi.

Katera od naslednjih trditev je pravilna?

13/13
Osebje Komisije sestavljajo uslužbenci iz vseh držav EU, izbrani na natečajih.

Evropska komisija
Uradniki Komisije so državljani posameznih držav EU in so izbrani v izbirnih
postopkih.
Če te zanima poklicna pot pri EU, jo lahko začneš kot pripravnik.
Ko diplomiraš, se lahko prijaviš za pripravništvo EU, vendar to ni pogoj
zazaposlitev kot član osebja Komisije.

© Jakub Krechowicz/Stock.Adobe.com
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Kakšen pomen ima EU v tvojem vsakdanjem življenju??
Vprašanja

KAKŠEN POMEN IMA EU V TVOJEM VSAKDANJEM ŽIVLJENJU?

Si se kdaj spraševal/a, kaj dejansko Evropska unija
dela zate? Poglejmo, kako EU vpliva na vsakdanje
življenje Švedinje Anne.

VPRAŠANJE

Anna je ravnokar končala šolanje in želi izboljšati znanje italijanščine.
Vpisala se je na dvomesečni tečaj v jezikovni šoli v Italiji.

Kaj mora storiti, preden odpotuje?

1/12

1

Nič. Takoj lahko spakira kovček in se odpravi v Italijo.
Anna je državljanka EU, zato ima pravico študirati
v kateri koli državi članici.

2

Anna mora zaprositi za dovoljenje za začasno prebivanje,
preden odpotuje v Italijo.

3

Anna mora zaprositi za vizum za študij v Italiji.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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Kakšen pomen ima EU v tvojem vsakdanjem življenju?
Vprašanja

VPRAŠANJE

V Italiji je Anna srečala Pavla, češkega študenta v programu Erasmus+.
Katera od naslednjih trditev je pravilna?
Program Erasmus+ ...

2/12

1

…Pomaga mladim pri študiju v matični državi.

2

…Namenjen je samo univerzitetnim študentom
in ne vključuje drugih načinov učenja.

3

…Daje priložnosti za partnerstva med šolami in organizacijami
iz drugih držav EU.
© De Visu/Stock. Adobe.com

VPRAŠANJE

3/12

1

Litva

2

Latvija

3

Luksemburg

Evrski bankovci in kovanci so bili uvedeni leta 2002 in se zdaj uporabljajo v 19 državah EU.
Na eni strani evrskega kovanca je skupni motiv zemljevida Evrope, na drugi strani pa ima
vsaka država svoj motiv. Anna poskuša uganiti, od kod so različni kovanci.

Ali ji lahko pomagaš?

© Taigi/Stock.Adobe.com
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Kakšen pomen ima EU v tvojem vsakdanjem življenju??
Vprašanja

VPRAŠANJE

4/12

Anna mora kupiti nove slušalke v Italiji in upa, da bodo varne za uporabo. Nakupuje tudi na
spletu. Katere so njene potrošniške pravice?

Katera trditev je pravilna?

1

Za prodajo na enotnem trgu EU morajo izdelki izpolnjevati
varnostne in okoljske zahteve, ki veljajo v vsej EU.

2

V skladu s pravili EU ima potrošnik pravico do najmanj enoletne
garancije za potrošniške izdelke, denimo elektronske naprave.

3

Če blago ali storitev kupiš na spletu ali zunaj trgovine
(po telefonu, po pošti ali pri prodajnem zastopniku na domu),
imaš pravico, da nakup prekličeš in izdelek vrneš v roku 10 dni.
© De Visu/Stock. Adobe.com

VPRAŠANJE

Anna bi rada obiskala svojega novega prijatelja Pavla na njegovem domu na Češkem.
Zanima jo, kako zapleteno bo to.

Katera trditev je pravilna?

5/12

1

Odkar je EU odpravila nacionalne monopole in dopustila
konkurenco v letalskem sektorju v Evropi, je potovanje
z letalom dražje.

2

Zdaj ima več mest in regij svoja letališča,
med njimi pa je več direktnih letov.

3

Anna ne bo imela pravice do odškodnine, če bo njen let imel
zamudo ali bo število rezervacij preveliko.
© De Visu/Stock. Adobe.com

33

Kakšen pomen ima EU v tvojem vsakdanjem življenju?
Vprašanja

VPRAŠANJE

6/12

Potovanja so zaradi pandemije COVID-19 otežena, vendar je svoboda gibanja še vedno eden
največjih dosežkov EU. Večina držav EU je s Schengenskim sporazumom odpravila mejne
kontrole. Anna bo iz Italije na Češko potovala z avtobusom prek Avstrije. Potovanja se zelo veseli.

Ali mora med potovanjem imeti s seboj svoj potni list?

1

Ne. Avstrija, Češka in Italija so med 22 državami članicami EU
in 4 državami nečlanicami EU, ki so odpravile kontrole na
notranjih mejah v schengenskem območju.
Anna lahko prosto potuje čez obe notranji meji.

2

Da. Češka ni schengenska država, zato mora Anna na mejnem
prehodu opraviti mejno kontrolo.

3

Ne, znotraj Evrope morate na meji pokazati svoj potni list
ali osebno izkaznico samo, če potujete na Islandijo, Norveško,
v Lihtenštajn ali Švico.
© De Visu/Stock. Adobe.com

VPRAŠANJE

7/12

Anna se je na Češkem imela odlično, vendar je med ogledom enega od številnih lepih
spomenikov padla in si zvila gleženj. K sreči ni pozabila na evropsko kartico zdravstvenega
zavarovanja.

Katera trditev je pravilna?

1

Anna ima pravico do brezplačnega zasebnega
zdravstvenega varstva.

2

Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko
Anna uporabi storitve javnega zdravstvenega sistema
in plača enake pristojbine kot prebivalci te države.

3

Ker ni češka državljanka, bo morala plačati za vse prejete
storitve javnega zdravstvenega sistema..
© YAHOES/Stock.Adobe.com
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Kakšen pomen ima EU v tvojem vsakdanjem življenju??
Vprašanja

VPRAŠANJE

8/12

Anna med bivanjem v Italiji uporablja pametni telefon, da ohranja stik s prijatelji in družino.
Svoje prijatelje kliče in jim pošilja besedilna sporočila ter prek različnih aplikacij izmenjuje slike
in izkušnje. Kako pa je z njenimi stroški gostovanja v tujini?

Katera trditev je pravilna?

1

Anna lahko s svojim švedskim pametnim telefonom v Italiji
brez omejitev gostuje kot doma, tudi če tam prebiva dalj časa.

2

Če Anna občasno potuje in več časa preživi v matični državi
kot v tujini, bo plačala enako kot doma.

3

Gostovanje kot doma se ne uporablja samodejno.
Anna se bo morala obrniti na ponudnika, da aktivira to storitev.
© De Visu/Stock. Adobe.com

VPRAŠANJE

Anna ni prepričana o kakovosti kopalnih voda v Italiji in na Češkem in se sprašuje,
ali je varno plavati v jezerih in morju.

Katera trditev je pravilna?

9/12

1

Med kopalno sezono državam EU ni treba obveščati javnosti
o kakovosti kopalnih voda.

2

Nekaj več kot 50 % kopališč v EU dosega minimalne
standarde za kakovost vode.

3

Vse države EU morajo spoštovati minimalne standarde
za kopalne vode.
©Yuriy Brykaylo copyrighted
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Kakšen pomen ima EU v tvojem vsakdanjem življenju?
Vprašanja

VPRAŠANJE

EU vlaga v evropska mesta in regije. Mesto v Italiji, v katerem trenutno biva Anna, sodeluje
v projektu, s pomočjo katerega lahko mesta v EU postanejo bolj trajnostna.

Katera trditev je pravilna?

10/12

1

Finančna sredstva EU so namenjena državam,
ki so se EU pridružile od leta 2004 naprej.

2

Tretjina proračuna EU se porabi za projekte v vseh evropskih
mestih in regijah.

3

Evropska sredstva lahko prejmejo samo manj razvite države EU.

© Mariana Ianovska/Stock.Adobe.com

VPRAŠANJE

11/12

1

1 milijon

2

5 milijonov

3

10 milijonov

Po vrnitvi na Švedsko je Anna svoji babici pripovedovala o svojih evropskih dogodivščinah.
Njena babica pravi, da si je, ko je bila mlada, tudi sama želela tako potovati, vendar nikoli
ni imela možnosti za to.

Koliko mladih je doslej študiralo, delalo ali opravljalo prostovoljsko
delo v tujini s pomočjo programa Erasmus+?

© De Visu/Stock. Adobe.com
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Kakšen pomen ima EU v tvojem vsakdanjem življenju??
Vprašanja

VPRAŠANJE

12/12

Anna si je po tem potovanju zaželela novih dogodivščin. Razmišlja o prostovoljstvu ali delu
na projektu na Švedskem ali celo v tujini. Njena babica je že nekje slišala o taki pobudi.

Katera od naslednjih pobud je pravilen odgovor?

1

Prostovoljska enota

2

Evropska solidarnostna enota

3

DiscoverEU

© De Visu/Stock. Adobe.com

KAJ JE EVROPSKA UNIJA?

KAKO DELUJE EU?

Vprašanja p. 3
Odgovori p. 10

Vprašanja p. 17
Odgovori p. 24

KAKŠEN POMEN IMA EU
V TVOJEM VSAKDANJEM
ŽIVLJENJU?

KAJ JE NA DNEVNEM REDU
EU?

Vprašanja p. 31
Odgovori p. 38

Vprašanja p. 44
Odgovori p. 51
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Kakšen pomen ima EU v tvojem vsakdanjem življenju?
Odgovori

ODGOVOR

1/12

Anna je ravnokar končala šolanje in želi izboljšati znanje italijanščine.
Vpisala se je na dvomesečni tečaj v jezikovni šoli v Italiji.

Kaj mora storiti, preden odpotuje?
Nič. Takoj lahko spakira kovček in se odpravi v Italijo. Anna je državljanka EU,
zato ima pravico študirati v kateri koli državi članici.

Prosto gibanje brez nadzora na notranjih mejah
Na enotnem trgu lahko po ustanovitvi schengenskega območja državljani
EU potujejo, študirajo, delajo ali se upokojijo v kateri koli državi EU. Upravnih
formalnosti je malo, niti ni nadzora na notranjih mejah.
Anna je državljanka EU, zato lahko dela in študira v Italiji. Če v Italiji prebiva
dlje kot 3 mesece, se lahko, če želi, registrira pri ustreznem organu.
Vizum za študij v Italiji potrebujejo državljani tretjih držav, če želijo v Italiji
ostati dlje od treh mesecev. To za Anno ne velja.
Opomba: v odziv na pandemijo COVID-19 so nekatere države začasno
omejile prosto gibanje in prepovedale nenujna potovanja.
© saktanong chaipunya/EyeEm/Stock.Adobe.com

ODGOVOR

V Italiji je Anna srečala Pavla, češkega študenta v programu Erasmus+.
Katera od naslednjih trditev je pravilna?
Program Erasmus+ ...

2/12
…Daje priložnosti za partnerstva med šolami in organizacijami iz drugih držav EU.

Erasmus+
Program Erasmus je bil uveden pred več kot 30 leti, da bi lahko študenti
del svojega študija opravili na univerzi v drugi državi EU.
Današnji program Erasmus + ni namenjen samo študentom, ponuja še
številne druge možnosti. Mladi lahko študirajo, se usposabljajo ali delajo kot
prostovoljci v tujini, znotraj ali zunaj EU, in sicer na številnih področjih,
kot so socialno varstvo, okolje, kultura, mladi, šport in razvojno sodelovanje.
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Kakšen pomen ima EU v tvojem vsakdanjem življenju?
Odgovori

ODGOVOR

3/12

Evrski bankovci in kovanci so bili uvedeni leta 2002 in se zdaj uporabljajo v 19 državah EU. N
a eni strani evrskega kovanca je skupni motiv zemljevida Evrope, na drugi strani pa ima vsaka
država svoj motiv. Anna poskuša uganiti, od kod so različni kovanci.

Can you help her?
Litva

Evro
Litva (sledi puščici na zemljevidu) se je evrskemu območju pridružila kot 19.
članica leta 2015.
Na evrskih kovancih je motiv Vytisa, viteza na konju z mečem in ščitom, ki je
tudi v grbu države.

ODGOVOR

4/12

Anna mora kupiti nove slušalke v Italiji in upa, da bodo varne za uporabo. Nakupuje tudi na
spletu. Katere so njene potrošniške pravice?

Katera trditev je pravilna?
Za prodajo na enotnem trgu EU morajo izdelki izpolnjevati varnostne
in okoljske zahteve, ki veljajo v vsej EU.

Varstvo potrošnikov
Potrošnik ima pravico do najmanj 2-letnega garancijskega obdobja za
potrošniško blago, denimo elektronske naprave, kupljeno v EU. To pomeni,
da ti morajo brezplačno popraviti ali zamenjati mobilni telefon, ki se pokvari
po enem letu, in to ne glede na to, kje je bil izdelek kupljen.
Predpisi EU določajo 14-dnevni rok za vračilo blaga, kupljenega na daljavo,
bodisi po spletu, telefonu, pri prodajnem zastopniku na domu ali po pošti.
Anna lahko v tem roku svoje naročilo prekliče iz katerega koli razloga –
tudi če si preprosto premisli.
© Gajus/Stock.Adobe.com
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Kakšen pomen ima EU v tvojem vsakdanjem življenju?
Odgovori

ODGOVOR

Anna bi rada obiskala svojega novega prijatelja Pavla na njegovem domu na Češkem.
Zanima jo, kako zapleteno bo to.

Katera trditev je pravilna?

5/12
Zdaj ima več mest in regij svoja letališča, med njimi pa je več direktnih letov.

Pravice letalskih potnikov
Konkurenca je prinesla velike spremembe v letalskem prometu. Danes
je potovanje z letalom cenejše, varnejše in dostopnejše kot kdaj prej.
Zakonodaja EU varuje pravice letalskih potnikov med potovanjem v Evropi.
Če smo zaradi prevelikega števila rezervacij ali velike zamude obtičali
na letališču, lahko za to zahtevamo odškodnino.

ODGOVOR

6/12

Potovanja so zaradi pandemije COVID-19 otežena, vendar je svoboda gibanja še vedno eden
največjih dosežkov EU. Večina držav EU je s Schengenskim sporazumom odpravila mejne kontrole.
Anna bo iz Italije na Češko potovala z avtobusom prek Avstrije. Potovanja se zelo veseli.

Ali mora med potovanjem imeti s seboj svoj potni list?
Ne. Avstrija, Češka in Italija so med 22 državami članicami EU in 4 državami
nečlanicami EU, ki so odpravile kontrole na notranjih mejah v schengenskem območju.
Anna lahko prosto potuje čez obe notranji meji.

Odprava kontrol na notranjih mejah
Schengensko območje vključuje 22 držav EU (označene svetlomodro) in štiri
države, ki niso članice EU (označene temnomodro). Italija, Češka in Avstrija
(tranzitna država med njima) so schengenske države, zato lahko Anna potuje
iz Italije na Češko in nazaj, ne da bi ji bilo treba pokazati potni list.
Vendar mora s seboj vzeti osebni dokument, s katerim lahko po potrebi
dokaže, da je državljanka EU.
Nekatere države EU, in sicer Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Irska in Romunija, niso
del schengenskega območja (države EU, ki niso v schengenskem območju).
Pri potovanju v državo ali iz države, ki ni v schengenskem območju (tj.
država EU, ki ni v schengenskem območju ali druga država zunaj EU), je
treba na meji pokazati veljavno osebno izkaznico ali potni list.
Opomba: v odziv na pandemijo COVID-19 so nekatere države začasno omejile prosto gibanje
inprepovedale nenujna potovanja.
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Kakšen pomen ima EU v tvojem vsakdanjem življenju?
Odgovori

ODGOVOR

7/12

Anna se je na Češkem imela odlično, vendar je med ogledom enega od številnih lepih
spomenikov padla in si zvila gleženj. K sreči ni pozabila na evropsko kartico zdravstvenega
zavarovanja.

Katera trditev je pravilna?
Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko Anna uporabi storitve
javnega zdravstvenega sistema in plača enake pristojbine kot prebivalci te države.

Zdravstveno zavarovanje med začasnim
bivanjem v tujini
Če Anna med začasnim bivanjem v drugi državi EU – na počitnicah ali
študijskem dopustu – nepričakovano zboli, ima pravico do nujne zdravstvene
pomoči.
Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja izda nacionalni zavod za
zdravstveno zavarovanje, kartica pa je dokazilo, da si zavarovan/a v državi
EU. Z njo lahko dostopaš do javnih zdravstvenih storitev v tujini in za storitev
v tujini plačaš enako kot domačini.
© Rochu_2008/Stock.Adobe.com

ODGOVOR

8/12

Anna med bivanjem v Italiji uporablja pametni telefon, da ohranja stik s prijatelji in družino.
Svoje prijatelje kliče in jim pošilja besedilna sporočila ter prek različnih aplikacij izmenjuje slike
in izkušnje. Kako pa je z njenimi stroški gostovanja v tujini?

Katera trditev je pravilna?
Če Anna občasno potuje in več časa preživi v matični državi kot v tujini,
bo plačala enako kot doma.

Cenejše mobilno gostovanje
EU je junija leta 2017odpravila stroške gostovanja. Pri potovanju v EU boš
telefonske klice, sporočila SMS in uporabo mobilnega interneta plačal/a
po domačih cenah (gostovanje kot doma).
Osnovno pravilo je, da je gostovanje po domačih cenah omogočeno pod
pogojem, da preživiš več časa doma kot v tujini ali da svoj mobilni telefon
pogosteje uporabljaš doma kot v tujini.
Gostovanje kot doma se uporablja samodejno. Storitve ti ni treba posebej
aktivirati.
© De Visu/Stock. Adobe.com
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Kakšen pomen ima EU v tvojem vsakdanjem življenju?
Odgovori

ODGOVOR

Anna ni prepričana o kakovosti kopalnih voda v Italiji in na Češkem in se sprašuje,
ali je varno plavati v jezerih in morju.

Katera trditev je pravilna?

9/12
Vse države EU morajo spoštovati minimalne standarde za kopalne vode.

Varstvo okolja
Kakovost kopalnih voda v EU je med najboljšimi na svetu.
EU vsako leto objavi poročilo o kakovosti kopalnih voda. Poročilo vsebuje
podatke o kakovosti vode na več kot 22 000 kopališčih na obali ter jezerih
in rekah v vsej EU.
Leta 2019 je najvišje in najstrožje standarde „odlične“ kakovosti
izpolnjevalo 85 % kopališč v Evropski uniji.

© De Visu/Stock. Adobe.com

ODGOVOR

EU vlaga v evropska mesta in regije. Mesto v Italiji, v katerem trenutno biva Anna, sodeluje
v projektu, s pomočjo katerega lahko mesta v EU postanejo bolj trajnostna.

Katera trditev je pravilna?

10/12
Tretjina proračuna EU se porabi za projekte v vseh evropskih mestih in regijah.

Pomoč manj razvitim evropskim državam
in regijam
EU sofinancira na tisoče projektov v regijah in mestih po vsej Evropi. Od
tega imajo koristi vse države EU in njihovi državljani.
Finančna sredstva večinoma namenja manj razvitim državam in regijam
EU (na zemljevidu označene rdeče ) in jim tako pomaga zmanjševati
razlike v razvoju.
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Kakšen pomen ima EU v tvojem vsakdanjem življenju?
Odgovori

ODGOVOR

11/12

Po vrnitvi na Švedsko je Anna svoji babici pripovedovala o svojih evropskih dogodivščinah. Njena babica
pravi, da si je, ko je bila mlada, tudi sama želela tako potovati, vendar nikoli ni imela možnosti za to.

Koliko mladih je doslej študiralo, delalo ali opravljalo prostovoljsko delo
v tujini s pomočjo programa Erasmus+?
10 milijonov

Financiranje programa Erasmus+
Program Erasmus+ je doslej približno 10 milijonom ljudi omogočil študij,
delo ali prostovoljsko delo v tujini.
Je eden najbolj priljubljenih programov financiranja EU. Za naslednjih sedem
let (2021–2027) se je njegov proračun v primerjavi s prejšnjim obdobjem
skoraj podvojil in znaša več kot 26 milijard evrov, kar kaže, kako pomembno
vlogo imajo izobraževanje in mladi v Evropi. V tej novi fazi bo program bolj
vključujoč, bolj digitalen in okolju prijaznejši.

© De Visu/Stock. Adobe.com

ODGOVOR

Anna si je po tem potovanju zaželela novih dogodivščin. Razmišlja o prostovoljstvu ali delu
na projektu na Švedskem ali celo v tujini. Njena babica je že nekje slišala o taki pobudi.

Katera od naslednjih pobud je pravilen odgovor?

12/12
Evropska solidarnostna enota

Evropska solidarnostna enota
Evropska solidarnostna enota ponuja mladim v starosti 18–30 let
možnost sodelovanja v različnih dejavnostih solidarnostnega dela, bodisi
prostovoljskega bodisi plačanega. V evropsko solidarnostno enoto se lahko
mladi prijavijo že v starosti 17 let, vendar lahko v projektu sodelujejo šele
zdopolnjenim 18. letom.
EU je pobudo DiscoverEU začela leta 2018, da bi lahko 18-letni Evropejci
odkrivali Evropo. Mladi Evropejci lahko pridobijo vozovnico, ki omogoča do
30 dni dolgo potovanje na 1–4 tuje destinacije. Tako lahko odkrivajo kulturno
raznolikost Evrope.
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Kaj je na dnevnem redu EU?
Vprašanja

KAJ JE NA DNEVNEM REDU EU?

Ali veš, kako se EU spopada s številnimi današnjimi
izzivi, kot so brezposelnost mladih, migracije,
podnebne spremembe in okrevanje po koronavirusni
krizi? Poglejmo!

© Zerbor/Stock.Adobe.com

VPRAŠANJE

1/13
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Evropski parlament je leta 2019 izvolil Ursulo von der Leyen za predsednico Komisije.
Predstavila je svoje politične smernice s 6 prednostnimi nalogami za Evropo.

Katera od navedenih prednostnih nalog NE sodi med 6 prednostnih
nalog Ursule von der Leyen?

1

Povsod v Evropi je treba zagotoviti enako izobraževanje
na področju matematike, zgodovine in angleščine.

2

Poskrbeti je treba za rast evropskega gospodarstva
in ustvariti več delovnih mest, zlasti za mlade.

3

Evropi je treba zagotoviti zanesljivo oskrbo s cenovno
dostopno in okolju prijazno energijo.

Kaj je na dnevnem redu EU?
Vprašanja

VPRAŠANJE

2/13

1

2030

2

2050

3

2100

VPRAŠANJE

3/13

Podnebne spremembe so velik izziv za EU in svet. Cilj EU je doseči podnebno nevtralnost, tj.
gospodarstvo z neto ničelnimi emisijami toplogrednih plinov. Vse vlade EU so se dogovorile,
da odo ta cilj dosegle do določenega ciljnega datuma.

Do kdaj si EU prizadeva postati podnebno nevtralna?

Digitalna tehnologija je postala ključna za vse nas. To je postalo še bolj očitno med pandemijo,
ko je bilo veliko mladih odvisnih od nje za šolanje na daljavo ali komuniciranje s prijatelji. EU
želi vsem pomagati, da v polni meri izkoristijo nove tehnologije in jim omogočiti boljši dostop.

Si že slišal/a za WiFi4EU? Veš, za kaj gre?

1

Nov brezžični standard, ki bo nadomestil 5G

2

Enotni polnilnik za mobilne telefone

3

Pobuda EU, ki državljanom omogoča brezplačen brezžični
dostop do interneta na javnih mestih
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Kaj je na dnevnem redu EU?
Vprašanja

VPRAŠANJE

Geolokacija je v središču digitalne revolucije.
EU je razvila lasten globalni satelitski navigacijski sistem.

Kako se imenuje?

4/13

1

Gaia

2

Galilei

3

Galileo

VPRAŠANJE

5/13
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1

Petino

2

Več kot polovico

3

Četrtino

EU si prizadeva zagotoviti okolju prijazno porabo energije, ki je cenovno dostopna in na
voljo, kadar jo potrebujemo, z diverzifikacijo dobaviteljev in povečanjem količine energije,
proizvedene v EU.

Koliko energije trenutno uvažamo iz držav zunaj EU?

Kaj je na dnevnem redu EU?
Vprašanja

VPRAŠANJE

6/13

EU si prek Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij prizadeva za spodbujanje
ambicioznih svetovnih ukrepov za omejevanje podnebnih sprememb. Pri tem vodi s svojim
zgledom, saj je postavila ambiciozne podnebne in energetske cilje za leto 2030.

Kateri od naslednjih ciljev za leto 2030 je pravilen?

1

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 55 %

2

Najmanj 55 % celotne porabe energije iz obnovljivih virov

3

Izboljšanje energijske učinkovitosti za najmanj 55 %

VPRAŠANJE

7/13

1

Kanada

2

Nova Zelandija

3

Japonska

Gospodarstvo EU je odvisno od trgovine. Odprti trgi ustvarjajo gospodarsko rast ter boljša
delovna mesta za Evropo in njene partnerje. Potrošnikom v EU omogočajo večjo izbiro in
kupno moč ter odpirajo nove trge za podjetja EU.

S katero državo EU NI podpisala sporazuma o prosti trgovini?
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Kaj je na dnevnem redu EU?
Vprašanja

VPRAŠANJE

8/13

Ljudje, ki živijo v EU, bi morali imeti zaupanje v dejstvo, da sta njihova svoboda in varnost
povsod po EU dobro zaščiteni. Ena glavnih sedanjih groženj je terorizem. EU je zato sprejela
vrsto ukrepov za zaščito vseh nas.

Kateri od naslednjih NI eden od teh ukrepov?

1

Uvedba nove zakonodaje o varstvu podatkov

2

Kaznivost potovanja z namenom udeležbe
pri terorističnemu napadu ali podpore terorizmu

3

Preprečevanje radikalizacije (tudi na spletu)

VPRAŠANJE

Veliko število migrantov in prosilcev za azil, ki prihajajo v EU, ustvarja pritisk na Evropo. EU se
je odzvala na te razmere s sprejetjem različnih ukrepov.

Katera trditev je pravilna?

9/13
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1

EU želi prosilcem za azil zagotoviti varne in zakonite
možnosti vstopa v EU, da jim ne bi bilo treba tvegati
življenja z iskanjem pomoči pri tihotapcih in trgovcih z ljudmi.

2

EU pomaga državam članicam EU pri vračanju migrantov
brez urejenega statusa v matične države,
tudi če imajo pravico do prebivanja v EU.

3

EU je financirala nujne ukrepe znotraj EU,
vendar ne pomaga državam zunaj svojih meja.

Kaj je na dnevnem redu EU?
Vprašanja

VPRAŠANJE

Države EU so skupaj med največjimi svetovnimi gospodarstvi. Sodelovanje jim daje večjo
avtoriteto, kakor če bi vsaka zase izvajala svoje politike.

Katera od naslednjih trditev je pravilna?

10/13

1

Države EU predstavljajo 10 % svetovnega prebivalstva,
toda 15 % svetovnega gospodarstva..

2

Države EU predstavljajo 16 % svetovnega gospodarstva,
toda samo okoli 6 % svetovnega prebivalstva.

3

Države EU predstavljajo 4 % svetovnega prebivalstva,
toda 26 % svetovnega gospodarstva.
© wetzkaz//Stock.Adobe.com

VPRAŠANJE

11/13

1

50 milijard evrov

2

166 milijard evrov

3

806 milijard evrov

Koronavirus je pretresel Evropo, pandemija pa povzroča hudo gospodarsko in socialno
škodo. EU je v odziv na to ustanovila sklad, imenovan „NextGenerationEU“, za okrevanje
gospodarstva po pandemiji.

Ali veš, koliko denarja je namenjenega za NextGenerationEU?

MAKE IT
REAL
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Kaj je na dnevnem redu EU?
Vprašanja

VPRAŠANJE

Komisija se je zavezala, da bo nove zakonodajne akte predlagala, samo kadar so potrebni in
kadar imajo jasno evropsko dodano vrednost, ter da bo njeno delovanje popolnoma pregledno.

Kdaj lahko državljani povedo svoje mnenje ali odločajo o zakonodaji EU?

12/13

1

Samo preden je pripravljena

2

Kadar koli

3

Šele potem, ko je veljavna

VPRAŠANJE

13/13

Pandemija COVID-19 bo premagana šele, ko bo cepljenih dovolj ljudi. EU je za pospešitev
razvoja cepiv proti COVID-19 podprla podjetja, ki so cepiva razvijala že v zgodnji fazi
pandemije. Komisija je s pomočjo pri njihovem financiranju razvoja in proizvodnje cepiv proti
COVID-19 pridobila pravico do nakupa milijard odmerkov cepiva za državljane EU, ko so bila
cepiva pripravljena in se je izkazalo, da so varna in učinkovita. Več teh cepiv se zdaj uporablja.
Odobrena so za prodajo v EU.

Kateri organ odobri prodajo cepiva na trgu EU?

50

1

Evropska komisija

2

Evropska agencija za zdravila

3

Evropski parlament

Kaj je na dnevnem redu EU?
Odgovori

ODGOVOR

1/13

Evropski parlament je leta 2019 izvolil Ursulo von der Leyen za predsednico Komisije.
Predstavila je svoje politične smernice s 6 prednostnimi nalogami za Evropo.

Katera od navedenih prednostnih nalog NE sodi med 6 prednostnih
nalog Ursule von der Leyen?
Povsod v Evropi je treba zagotoviti enako izobraževanje na področju matematike,
zgodovine in angleščine.

6 prednostnih nalog za Evropo
O učnem načrtu odločajo države EU ter njihovi regionalni
in lokalni organi, ne EU.
6 prednostnih nalog Evropske komisije za obdobje 2019–2023 je:

•
•
•
•
•
•

evropski zeleni dogovor
Evropa, pripravljena na digitalno dobo
gospodarstvo za ljudi
močnejša Evropa v svetu
spodbujanje evropskega načina življenja
nova spodbuda za evropsko demokracijo
©lev dolgachov/Stock.Adobe.com

ODGOVOR

2/13

Podnebne spremembe so velik izziv za EU in svet. Cilj EU je doseči podnebno nevtralnost,
tj. gospodarstvo z neto ničelnimi emisijami toplogrednih plinov. Vse vlade EU so se dogovorile,
da bodo ta cilj dosegle do določenega ciljnega datuma.

Do kdaj si EU prizadeva postati podnebno nevtralna?
2050

Evropski zeleni dogovor
Cilj EU je do leta 2050 postati podnebno nevtralna. Prehod na podnebno
nevtralno družbo je nujen izziv, pa tudi priložnost, da postane evropsko
gospodarstvo trajnostno. EU želi zmanjšati emisije toplogrednih plinov in
ustvariti družbo, ki uporablja manj naravnih virov, ustvarja manj odpadkov in
povzroča manj onesnaževanja.

© Engel.ac/Stock.Adobe.com
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Digitalna tehnologija je postala ključna za vse nas. To je postalo še bolj očitno med pandemijo,
ko je bilo veliko mladih odvisnih od nje za šolanje na daljavo ali komuniciranje s prijatelji. EU
želi vsem pomagati, da v polni meri izkoristijo nove tehnologije in jim omogočiti boljši dostop.

Si že slišal/a za WiFi4EU? Veš, za kaj gre?
Pobuda EU, ki državljanom omogoča brezplačen brezžični dostop
do interneta na javnih mestih

Digitalna Evropa
WiFi4EU je pobuda EU, ki financira namestitev brezžične povezave
najavnihmestih, kot so parki, knjižnice in trgi.
Cilj EU je, da bi imeli do leta 2025 vsi javni prostori, vključno s šolami,
internetne povezave 1 GB, vsa evropska gospodinjstva pa bi morala
imetidostop do hitrosti prenosa vsaj 100 Mb/s.

© dmutrojarmolinua/Stock.Adobe.com

ODGOVOR

Geolokacija je v središču digitalne revolucije.
EU je razvila lasten globalni satelitski navigacijski sistem.

Kako se imenuje?

4/13
Galileo

Globalni satelitski navigacijski sistem EU
Globalni satelitski navigacijski sistem EU se imenuje Galileo po
italijanskem astronomu iz 16. stoletja Galileu Galileiju.
Sistem bo desetkratno izboljšal natančnost geolokacije in omogočil
nove inovativne storitve, ki bi lahko spremenile naše vsakdanje življenje,
kot so avtonomni avtomobili in izboljšana mestna prometna omrežja.
Gaia je satelit Evropske vesoljske agencije, katerega naloga je ustvariti
tridimenzionalni zemljevid naše galaksije, Rimske ceste.
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EU si prizadeva zagotoviti okolju prijazno porabo energije, ki je cenovno dostopna in na
voljo, kadar jo potrebujemo, z diverzifikacijo dobaviteljev in povečanjem količine energije,
proizvedene v EU.

Koliko energije trenutno uvažamo iz držav zunaj EU?
Več kot polovico

Bolj povezan trg energije
EU je leta 2018 uvozila 55 % energije. Za zanesljivejšo oskrbo z energijo
je ključna raznovrstnost virov energije in dobaviteljev.
Trenutno ni dobrih povezav med številnimi nacionalnimi elektroenergetskimi
omrežji in plinovodi. Te povezave se zdaj izboljšujejo, da bi se lahko energija
prosto pretakala po vsej EU brez vsakršnih tehničnih ali pravnih ovir.

ODGOVOR

6/13

EU si prek Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij prizadeva za spodbujanje
ambicioznih svetovnih ukrepov za omejevanje podnebnih sprememb. Pri tem vodi s svojim
zgledom, saj je postavila ambiciozne podnebne in energetske cilje za leto 2030.

Kateri od naslednjih ciljev za leto 2030 je pravilen?
Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 55 %

Zaščita našega podnebja
Trije cilji podnebne in energetske politike EU za leto 2030 so:
• zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za najmanj 55 % (v primerjavi z
ravnmi iz leta 1990)
• najmanj 32 % vse porabe energije iz obnovljivih virov
• izboljšanje energijske učinkovitosti za najmanj 32,5 %
S cilji za leto 2030 EU izpolnjuje zaveze iz Pariškega sporazuma – pravno
zavezujočega dogovora, ki ga je EU pomagala skleniti leta 2015. EU je
nedavno povečala cilj v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov, saj
je dolgoročni cilj podnebna nevtralnost do leta 2050.
© Valmedia/Stock.Adobe.com
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Gospodarstvo EU je odvisno od trgovine. Odprti trgi ustvarjajo gospodarsko rast ter boljša
delovna mesta za Evropo in njene partnerje. Potrošnikom v EU omogočajo večjo izbiro in
kupno moč ter odpirajo nove trge za podjetja EU.

S katero državo EU NI podpisala sporazuma o prosti trgovini?
Nova Zelandija

Sporazumi o prosti trgovini
Sporazumi o prosti trgovini olajšujejo medsebojno trgovino med državami.
Znižujejo tarife, kvote in druge omejitve trgovine.
EU se trenutno pogaja o prostotrgovinskem sporazumu z Novo Zelandijo,
vendar sporazum še ni bil sklenjen.
EU je podpisala trgovinske sporazume s Kanado (2016) in Japonsko (2018)
ter številnimi drugimi državami po svetu. Trgovinska sporazuma EU s
Kanado in Japonsko sta spodbudila trgovino, in sicer prvi za skoraj 25 % in
drugi za 6 %.
EU danes uporablja 45 trgovinskih sporazumov, ki predstavljajo približno
33 % celotne zunanje trgovine EU.
© MAGNIFIER/Stock.Adobe.com
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Ljudje, ki živijo v EU, bi morali imeti zaupanje v dejstvo, da sta njihova svoboda in varnost
povsod po EU dobro zaščiteni. Ena glavnih sedanjih groženj je terorizem. EU je zato sprejela
vrsto ukrepov za zaščito vseh nas.

Kateri od naslednjih NI eden od teh ukrepov?
Uvedba nove zakonodaje o varstvu podatkov

Ukrepi EU za obravnavanje teroristične grožnje
Ukrepi za obravnavanje vseh vidikov teroristične grožnje vključujejo:
•
preprečevanje radikalizacije (tudi na spletu)
•
kaznivost potovanja z namenom udeležbe pri terorističnemu napadu ali
podpore terorizmu
•
izboljšanje odkrivanja terorizma s povečanjem izmenjave informacij
•
boj proti financiranju terorizma
•
onemogočanje dostopa do strelnega orožja in eksplozivov
•
podpora partnerskim državam, zlasti v Sredozemlju
Z ločenim ukrepom, ki ni povezan s teroristično grožnjo, je EU izboljšala varstvo
podatkov. Nova pravila, ki ščitijo osebne podatke državljanov EU po vsej EU in zunaj
nje, so se začela uporabljati maja 2018. Ta nova zakonodaja o varstvu podatkov
državljanom zagotavlja več nadzora nad uporabo njihovih osebnih podatkov.
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The high numbers of migrants and asylum seekers arriving in the EU puts pressure on Europe.
The EU has responded to this situation by taking various actions.

Which of these statements is true?
EU želi prosilcem za azil zagotoviti varne in zakonite možnosti vstopa v EU,
da jim ne bi bilo treba tvegati življenja z iskanjem pomoči pri tihotapcih
in trgovcih z ljudmi.

Migracije in azil
EU je že veliko storila za boljše reševanje prihoda migrantov in prosilcev
za azil in si za to še naprej prizadeva. V ta namen zagotavlja denar, poleg
tega pa pomaga pri premeščanju prosilcev za azil, ki so že v Evropi, in
preseljevanju ljudi v stiski iz sosednjih držav.
EU tudi zagotavlja humanitarno pomoč beguncem in migrantom v državah
zunaj EU, denimo Turčiji, Libanonu, Jordaniji in Iraku.
Poleg tega je EU ustanovila evropsko mejno in obalno stražo, ki bo okrepila
upravljanje in varnost zunanjih meja EU.

ODGOVOR

10/13

Države EU so skupaj med največjimi svetovnimi gospodarstvi. Sodelovanje jim daje večjo
avtoriteto, kakor če bi vsaka zase izvajala svoje politike.

Katera od naslednjih trditev je pravilna?
Države EU predstavljajo 16 % svetovnega gospodarstva,
toda samo okoli 6 % svetovnega prebivalstva.

Svetovna akterka
Države EU predstavljajo okoli 16 % svetovnega gospodarstva, toda samo
okoli 6 % svetovnega prebivalstva.
Evropa je relativno majhna celina, vendar igra pomembno vlogo na svetovni
ravni. Tako je denimo vodila in podpirala mirovna pogajanja po vsem
svetu za končanje sporov in prevzela vodilno vlogo v svetovnem boju proti
podnebnim spremembam.

55

Kaj je na dnevnem redu EU?
Odgovori

ODGOVOR

11/13

Koronavirus je pretresel Evropo, pandemija pa povzroča hudo gospodarsko in socialno škodo.
EU je v odziv na to ustanovila sklad, imenovan „NextGenerationEU“, za okrevanje gospodarstva
po pandemiji.

Ali veš, koliko denarja je namenjenega za NextGenerationEU?
806 milijard evrov

NextGenerationEU
NextGenerationEU je sklad EU v vrednosti 806 milijard evrov. Države EU ga
lahko uporabijo za okrevanje svojih gospodarstev po krizi in pripravo Evrope
za prihodnje generacije. Več kot 50 % sredstev bo namenjenih projektom
za posodobitev Evrope, na primer s spodbujanjem inovacij na področju
zelenih in digitalnih tehnologij. Ta denar se bo uporabil tudi za zmanjšanje
brezposelnosti med mladimi in za pomoč mladim pri pridobivanju novih
znanj in spretnosti.

ODGOVOR

Komisija se je zavezala, da bo nove zakonodajne akte predlagala, samo kadar so potrebni in
kadar imajo jasno evropsko dodano vrednost, ter da bo njeno delovanje popolnoma pregledno.

Kdaj lahko državljani povedo svoje mnenje ali odločajo o zakonodaji EU?

12/13
Kadar koli

Posvetovanja z državljani
Preden Evropska komisija pripravi predloge novih zakonov in ukrepov EU in
med celotnim postopkom odločanja, najprej pozorno prisluhne državljanom
in deležnikom.
Ti lahko svoje pomisleke izrazijo na spletu. Državljani lahko svoje mnenje
povedo v spletnem javnem posvetovanju ali samoiniciativno pošljejo
pripombe. Državljani lahko vedno povedo svoje mnenje, tudi potem, ko je
zakonodaja že veljavna.
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Pandemija COVID-19 bo premagana šele, ko bo cepljenih dovolj ljudi. EU je za pospešitev razvoja cepiv
proti COVID-19 podprla podjetja, ki so cepiva razvijala že v zgodnji fazi pandemije. Komisija je s pomočjo
pri njihovem financiranju razvoja in proizvodnje cepiv proti COVID-19 pridobila pravico do nakupa
milijard odmerkov cepiva za državljane EU, ko so bila cepiva pripravljena in se je izkazalo, da so varna in
učinkovita. Več teh cepiv se zdaj uporablja. Odobrena so za prodajo v EU.

Kateri organ odobri prodajo cepiva na trgu EU?
Evropska agencija za zdravila

Cepiva proti COVID-19
Vsa zdravila, vključno s cepivi, potrebujejo tako imenovano dovoljenje za promet,
preden se lahko prodajajo v državah EU. Evropska agencija za zdravila (EMA)
znanstveno ovrednoti in priporoča, ali je cepivo varno, učinkovito in kakovostno. Če
Evropska agencija za zdravila izda pozitivno priporočilo, lahko Evropska komisija
novo cepivo odobri za vstop na trg EU.
Agencija EMA je doslej ocenila, da je več cepiv proti COVID-19 varnih in učinkovitih,
Evropska komisija pa jih je odobrila za prodajo na trgu EU. Skupno je bilo
zagotovljenih več milijard odmerkov cepiva. Odmerki cepiva se dobavljajo državam
EU, državljani EU pa se pospešeno cepijo.
Poleg tega so Komisija in države EU za pomoč drugim državam instrumentu COVAX
obljubile več kot
3 milijarde evrov. Gre za globalno sodelovanje, katerega cilj je vsem državam na
svetu zagotoviti dostop do cepiv proti COVID-19 pod enakimi pogoji.
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