
Läsförståelse: ”Verbal reasoning” 
Övningsexempel  

 
 

1. Gemensam jordbrukspolitik 
 Efter 2013 års reform måste bönderna för att få inkomststöd införa miljömässigt hållbara 

jordbruksmetoder. De måste till exempel bruka minst fem procent av den odlingsbara marken på 
ett sätt som främjar den biologiska mångfalden. Jordbruket ska också bidra till att skydda 
livsmiljöer för vilda djur och växter, förvalta vattenresurser och hantera klimatförändringar. 

 
Vilket påstående överenstämmer bäst med texten: 
A. Sedan 2013 brukas fem % av all odlingsbar mark i EU på ett sätt som främjar biologisk 

mångfald. 
B. Jordbruket har ett ansvar även för flera viktiga miljömål. 
C. Kriterierna för att få inkomststöd är kopplade framför allt till åtgärder för att skydda den 

biologiska mångfalden. 
D. De bönder som väljer att införa grönare jordbruksmetoder får högre utbetalningar av 

inkomststöd efter 2013. 

 

2. Hållbart fiske 
 Europeiska unionens strategi för blå tillväxt får den marina verksamheten att blomstra och 

upprätthåller samtidigt höga standarder för miljöskydd. EU gör stora framsteg för att uppnå god 
miljöstatus för sina havsområden till 2020. EU har kommit halvvägs till målet att avsätta 10 
procent av våra oceaner och hav som skyddade marina områden år 2020; framsteg görs också 
mot målet att ha fysisk planering i kust- och havsområden för allt EU:s vatten år 2021. 

 
 Vilket påstående överenstämmer bäst med texten: 

A. ”Blå tillväxt” är namnet på en EU-strategi för fysisk planering av sjöfart och miljöskydd i viktiga 
vattendrag. 

B. Framgångsrik marin verksamhet är en förutsättning för god miljöstatus. 
C. Målet är att år 2020 ska 10% av alla oceaner och hav vara skyddade områden. 
D. Ca 5% av EU:s oceaner och hav är redan på väg att avsättas som skyddade marina områden. 

 
 
3. Eurosamarbetet 
 Länder som vill ansluta sig till eurosamarbetet måste uppfylla ett antal kriterier för att visa att 

deras ekonomier är redo för euron som valuta. Medlemskaps- eller konvergenskriterierna är ett 
test som ska visa om de offentliga finanserna vilar på en bärkraftig grund med hänsyn till 
riktmärken för offentliga underskott och skulder. Syftet är också att se till att ett land har uppnått 
en hög grad av makroekonomisk stabilitet och konkurrenskraft med låg inflation och låga räntor 
samt en stabil växelkurs. 

 
 Vilket påstående är inte korrekt: 

A. Konvergenskriterierna inkluderar minimikrav för inflationsnivån. 
B. En stabil växelkurs är ett av kriterierna för att bli upptagen inom eurosamarbetet. 
C. Offentliga underskott och skulder är viktiga faktorer när bärkraftigheten i ett lands offentliga 

finanser bedöms. 
D. Bara länder med tillräckligt hög grad av konkurrenskraft anses vara mogna för att få införa 

euron. 



4. Jämställdhet 
 Om vi ska kunna nå EU:s mål att 75 % av alla kvinnor och män ska ha sysselsättning 2020 och 

framför allt om vi ska kunna överbrygga sysselsättningsklyftan mellan kvinnor och män kommer 
det att krävas samordnade ansträngningar för att underlätta kvinnors arbetskraftsdeltagande. 
Precis som framhålls i arbetsprogrammet för 2016 gäller det bl.a. att göra det lättare att balansera 
omsorgs- och yrkesansvar. Det krävs också en mer jämställd fördelning av den tid som ägnas åt 
omsorgs- och hushållsgöromål. 

 
 Vilket påstående överenstämmer bäst med texten: 

A. Ökad sysselsättningsgrad är en exklusiv EU-kompetens. 
B. Män och kvinnor är idag delaktiga i arbetsmarknaden i olika hög utsträckning. 
C. Kvinnor arbetar i högre utsträckning än män inom vård- och omsorgsyrken. 
D. EU har som mål att fördelningen av hushållsgöromål ska vara jämnare fördelad till 2020. 

 
 

5. Renare transporter 
 Oljebaserade drivmedel står för omkring 96 procent av transportsektorns totala energiförsörjning, 

där vägtransporterna står för absolut störst andel av den totala energiförbrukningen. För att 
uppfylla EU:s klimatmål krävs en drastisk minskning av utsläppen från transportsektorn, som står 
för minst 20 procent av EU:s växthusgasutsläpp.  

 
 Vilket påstående överenstämmer bäst med texten: 

A. Oljebaserade drivmedel står för en femtedel av EU:s energiförsörjning. 
B. 96% av vägtransporterna körs på oljebaserade drivmedel. 
C. Transportsektorn och dess val av energikällor är en faktor i arbetet för att nå klimatmålen. 
D. EU:s mål är att växthusgasutsläppen ska minska med minst 20 procent mellan 1990 och 2020. 

(kan ej härledas ur texten) 
 
 
6. Vägtullar 
 Eurovinjettdirektivet från 1999 reglerar avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa 

infrastrukturer, bland annat många motorvägar och andra flerfiliga vägar, broar, tunnlar och 
bergspass. Eurovinjett är ett gemensamt elektroniskt tullsystem där registrerade fordon kan 
passera genom europeiska vägtullar efter att ha betalt en enhetsavgift baserad på fordonets vikt 
och storlek. 

 
 Vilket påstående är korrekt: 

A. Eurovinjettdirektivet innebär att alla bilar betalar samma vägtull oavsett var i EU de kör. 
B. Det elektroniska tullsystemet gäller enbart för motorvägar, broar, tunnlar och bergspass. 
C. Eurovinjett är ett register för tunga godsfordon med syfte att underlätta passagen genom 

europeiska vägtullar. 
D. Det kan finnas vägtullar inom EU som inte berörs av Eurovinjettdirektivet. 

 
 

7. De fyra friheterna 

 Den inre marknaden med dess fria rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital inom EU:s 
gränser är en hörnsten i unionens förmåga att skapa jobb genom handel med andra länder och 
regioner. Denna marknad är EU:s ansvar, inte de nationella regeringarnas. EU sköter också 
handelsförbindelserna med resten av världen. 

 
 Vilket påstående är inte korrekt: 



A. Handeln och den inre marknaden är en exklusiv EU-kompetens. 
B. Handelsavtal med tredje land inkluderar fri rörlighet av varor till dessa länder. 
C. Handel med tredje land är en viktig faktor för att skapa jobb i EU. 
D. Den fria rörligheten faller inte under medlemsstaternas ansvar. 

 
 
8. Europeiskt GPS-system 
 GALILEO kommer att bestå av en konstellation av 30 satelliter som rör sig på 24 000 kilometers 

höjd. Drift och kontroll kommer att ske från markstationer. GALILEO kommer framför allt att vara 
till stor hjälp när det gäller att lösa de mobilitets- och transportproblem som många områden runt 
om i världen just nu brottas med. 

 
 Vilket påstående överenstämmer bäst med texten: 

A. Satelliterna i GALILEO ska kontrolleras från 30 markstationer. 
B. Syftet med GALILEO är att lösa vanliga mobilitets- och transportproblem. 
C. GALILEO är ett initiativ där ett flertal satelliter ingår. 
D. GALILEO utvecklas i samarbete mellan EU och Europeiska rymdstyrelsen (ESA). (kan ej härledas 

ur texten) 
 
 
9. H2020 
 Spetsforskningen är ofta det område som först får känna av nedskärningar i ekonomiskt svåra 

tider. Detta är anledningen till att EU bidrar med ökade investeringar genom Europeiska 
Forskningsrådet (EFR). I detta sammanhang är vetenskaplig kvalitet det enda kriteriet för EU-
finansiering, som ges till både enskilda forskare och forskarlag. 

 
 Vilket påstående är korrekt: 

A. Nedskärningarna har drabbat spetsforskningen hårdast. 
B. Vetenskaplig kvalitet är i detta sammanhang det viktigaste kriteriet för EFR. 
C. De ökade investeringarna kan gynna både forskarlag och individer. 
D. Den ekonomiska krisen är anledningen till att EU bidrar med investeringar genom EFR. 

 

10.  Djurskydd 
 I artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt erkänns djur som kännande 

varelser och enligt samma artikel ska full hänsyn ska tas till djurens välfärd vid utformning och 
genomförande av unionens politik. De många olika driftssystemen, klimatförhållandena och 
markförhållandena i medlemsstaterna har medfört betydande svårigheter att enas om EU-
omfattande regler om djurskydd och ytterligare svårigheter att se till att de genomförs korrekt 
och enhetligt. Detta ojämna genomförande, liksom det faktum att det har funnits luckor i 
lagstiftningen, innebär att inte alla djur i EU har behandlats enligt samma normer och att 
jordbrukarna i de länder som har haft striktare genomförda bestämmelser har haft 
en konkurrensmässig nackdel. 

 Vilket påstående överenstämmer bäst med texten: 
A. EU:s grundfördrag inkluderar detaljerade regler för djurskydd och djurvälfärd; det har dock 

funnits kryphål i lagen. 
B. Vissa länder har möjliggjort för sina jordbrukare att få konkurrensfördelar genom att ha 

slappare djurskyddsregler. 
C. Alla medlemsländer har haft olika driftssystem och markförhållanden som påverkat deras 

möjlighet att ta hänsyn till djurens välfärd. 



D. Svårigheten har inte varit att enas om reglerna utan framför allt att se till att lagen efterlevs 
korrekt och likvärdigt i hela EU. 

 

11.  Livsmedelsäkerhet 
 Fodertillsatser, veterinärläkemedel och växtskyddsmedel måste utvärderas vetenskapligt och 

bevisas vara ofarliga för människor, djur och miljö innan de får användas. Om de inte är säkra 
förbjuds de. I vissa fall finns det gränsvärden för hur höga resthalter foder får innehålla. 

 
 Vilket påstående överenstämmer bäst med texten: 

A. Resthalter av  vissa ämnen kan fortfarande tillåtas förekomma i djurfoder. 
B. Veterinärläkemedel bör utvärderas på vetenskaplig grund innan de används. 
C. Gränsvärdena för resthalter gäller alla potentiellt osäkra ämnen i djurfoder. 
D. Många växtskyddsmedel visar sig i vetenskapliga tester vara farliga för djur och miljö. 

 
 
12.  Natura2000 
 Natura 2000 är det EU-omfattande nät av naturskyddade områden som inrättats för att säkra 

överlevnaden för Europas värdefullaste arter och naturtyper. Det omfattar inte bara 
naturreservat utan utgår från en mycket allmännare princip om bevarande och hållbart nyttjande, 
för att människan ska kunna leva i harmoni med naturen. I slutet av 2008 omfattade nätet fler än 
25 000 områden som täcker omkring 20% av EU:s sammanlagda landareal – omkring 800 000 km2 
– plus 100 000 km2 marin miljö. 

 
 Vilket påstående är inte korrekt: 

A. Ca 900 000 kvadratkilometer ingår i Natura 2000. 
B. Natura 2000 innefattar 25 000 naturreservat. 
C. Värdefulla biotoper och arthabitat skyddas av Natura 2000. 
D. EU:s totala landareal uppgår till ca fyra miljoner kvadratkilometer. 

 
 
13.  Biodrivmedel 
 Biodrivmedel definieras i Europeiska unionens lagstiftning på området som ”vätskeformiga eller 

gasformiga bränslen som framställs av biomassa och som används för transportändamål”, dvs. 
från biologiskt nedbrytbara produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske, avfall och restprodukter 
av biologiskt ursprung eller från biologiskt nedbrytbart industriavfall och kommunalt avfall. För 
närvarande är biobensin (inklusive bioetanol) och biodiesel de enda biodrivmedel som produceras 
och används i relevanta kvantiteter inom EU. 

 
Vilket påstående är korrekt: 
A. Biodrivmedel kan enligt EU-lag förekomma som antingen gas eller vätska. 
B. Biodiesel och biobensin är de enda biodrivmedel som idag används inom EU. 
C. Restprodukter av industrianfall är olämpligt för biomassa. 
D. Bioetanol är en biologiskt nedbrytbar produkt från jordbruk, skogsbruk eller fiske. 


