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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ролята на минималния доход за борбата срещу бедността и насърчаването 
на общество, основаващо се на принципа на интеграцията в Европа
(2010/2039(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид членове 4, 9, 14, 19, 151 и 153 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид Универсалната декларация за правата на човека от 1948 г., 
потвърдена отново на Световната конференция за правата на човека през 1993 г., и 
по-конкретно членове 3, 16, 18, 23, 25, 26 и 29 от нея,

– като взе предвид Международния пакт на ООН за икономическите, социалните и 
културните права от 1966 г.,

– като взе предвид Целите на хилядолетието за развитие, определени от ООН през 
2000 г., и по-конкретно намаляване на крайната бедност и глада (Цел 1), 
осигуряване на начално образование за всички (Цел 2), и равни възможности за 
мъжете и жените (Цел 3),

– като взе предвид конвенции № 26 и 131 на Международната организация на труда 
(МОТ) относно определянето на минимални заплати,

– като взе предвид Глобалния пакт за заетостта на Международната организация на 
труда (МОТ),

– като взе предвид програмите за достоен труд на ООН и МОТ,

– като взе предвид Хартата на основните права на ЕС, и по-конкретно нейните 
разпоредби относно социалните права1,

– като взе предвид Препоръка 92/441/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. за общите 
критерии относно достатъчните ресурси и социалното подпомагане в системите за 
социална закрила (Препоръка за минималния доход)2,

– като взе предвид Препоръка 92/442/ЕИО на Съвета от 27 юли 1992 г. за 
сближаването на целите и политиките на социална закрила3,

– като взе предвид заключенията на Съвета по заетост, социални въпроси, 
здравеопазване и потребителски въпроси от неговата 2916-а сесия на 16 и 17 
декември 2008 г.4,

                                               
1  ОВ C 364 от 18.12.2000 г.
2  ОВ L 245 от 26.8.1992 г., стр. 46 до 48.
3  ОВ L 245 от 26.8.1992 г., стр. 49 до 52.
4  Съвет на Европейския съюз, прессъобщение, 16825/08 (Presse 358), стр. 18.
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– като взе предвид Решение № 1098/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 22 октомври 2008 г. година относно Европейската година на борбата с бедността 
и социалното изключване (2010 г.)1,

– като взе предвид своята резолюция от 6 септември 2006 г. относно Европейски 
социален модел за бъдещето2,

– като взе предвид своята резолюция от 9 октомври 2008 г. относно насърчаването на 
социалното включване и борбата с бедността, включително детската бедност в ЕС3,

– като взе предвид своята резолюция от 6 май 2009 г. относно обновената социална 
програма4,

– като взе предвид своята резолюция от 6 май 2009 г. относно активното приобщаване 
на лицата, изключени от пазара на труда5,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено
„ЕВРОПА 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“6,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси 
(A7-0000/2010),

A. като има предвид, че социалната програма на Европейската комисия за периода 
2005–2010 г. отбеляза напредък с определянето на 2010 г. за „Европейска година на 
борбата с бедността и социалното изключване“ със заявената цел да потвърди 
отново и да укрепи първоначалния политически ангажимент, поет от ЕС при 
стартирането на Лисабонската стратегия, с цел да се даде „решителен тласък на 
премахването на бедността“,

Б. като има предвид, че, въпреки всички изявления за намаляване на бедността, 
социалните неравенства са се задълбочили, като в края на 2008 г. 17 % от 
населението (т. е. близо 85 милиона души) са живели под прага на бедността, дори 
след социални плащания7), като същевременно през 2005 г. този процент е бил
16 %, а през 2000 г. – 15 % в ЕС-15,

В. като има предвид, че равнището на риска от бедност е по-високо за децата и 
младите хора до 17-годишна възраст, отколкото за населението като цяло, и че през 
2008 г. то се е равнявало на 20 % в ЕС-27, като най-високи равнища са били 
регистрирани в Румъния (33 %), България (26 %), Италия и Латвия (25 %), Испания

                                               
1  ОВ L 298 от 20 7.11.2008 г., стр. 20.
2  Приети текстове, P6_TA(2006)0340.
3  ОВ C 9E от 15.1.2010 г., стр. 11.
4  Приети тектове: P6_TA(2009)0370.
5  Приети текстове: P6_TA(2009)0371.
6  COM(2010)2020 от 3.3.2010 г.
7 Националният праг на риска от бедност е определен на 60 % от средния национален доход, който е по-
нисък от средния доход.
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(24 %), Гърция, Португалия, Литва и Обединеното кралство (23 %), и Полша 
(22 %),

Г. като има предвид, че възрастните хора също са изложени на повишен риск от 
бедност в сравнение с населението като цяло и че през 2008 г. равнището на риска 
от бедност при възрастните хора над 65 години в ЕС-27 е било 19 %,

Д. като има предвид, че увеличаването на броя на несигурните и нископлатените 
работни места ще доведе до повишаване на процента на работещите, изложени на 
риск от бедност, и че през 2008 г. равнището на риска от бедност сред работещото 
население е било 8 % средно за ЕС-27, като най-високи равнища са били
регистрирани в Румъния (17 %), Гърция (14 %), Полша и Португалия (с по 12 %), 
Испания и Латвия (с по 11 %),

Е. като има предвид, че жените съставляват по-голямата част от застрашеното от 
бедност население заради безработица, несигурна или нископлатена работа, 
дискриминация по отношение на заплащането и по-ниски пенсии,

Ж. като има предвид, че Европейската година на борбата с бедността и социалното 
изключване трябва да изиграе решаваща роля за повишаване на чувствителността 
към социалното изключване и за насърчаване на активното включване, за което е 
необходимо справедливо преразпределяне на доходите и богатствата, и което 
предполага мерки за гарантиране на ефективно икономическо и социално 
сближаване,

З. като има предвид, че целите и водещите принципи на Европейската година на 
борбата с бедността и социалното изключване са: признаването на правата, 
споделената отговорност и участието, сближаването, ангажираността и 
конкретните действия,

И. като има предвид, че Европейският съюз пое ангажимента да изпълни Целите на 
хилядолетието за развитие на ООН и резолюцията, с която се обявява втората 
декада на ООН за премахване на бедността (2008–2017 г.),

Й. като има предвид многоизмерния характер на бедността и социалното изключване, 
съществуването на особено уязвими групи от населението (децата, жените и 
възрастните хора), включително хората с увреждания, имигрантите, многочленните 
семейства или семействата само с един родител, хронично болните и бездомните, 
както и необходимостта от интегриране на превенцията и борбата срещу бедността 
и изключването в другите политики, за да се гарантира всеобщ достъп до публични 
услуги, качествени работни места, широк кръг от права и доходи, които да им 
позволят да водят достоен живот,

К. като има предвид необходимостта да се определи обща цел, като се даде приоритет 
на икономическото и социалното сближаване и защитата на основните права на 
човека, което изисква постигане на баланс между икономическата политика, 
политиката в областта на заетостта, социалната политика и политиката в областта 
на околната среда, както и справедливо преразпределяне на богатствата и доходите,
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Л. като има предвид необходимостта да се гарантира изпълнението, увеличението и 
по-доброто използване на структурните фондове за постигане на социалното
включване и за създаване на качествени работни места,

М. като има предвид ролята на системите за социална закрила за осигуряване на 
необходимото за развитието равнище на социално сближаване, с цел да се 
гарантира социалното включване, което изисква също повишаване на равнището на 
образование на лицата, изключени от пазара на труда, и гарантиране на равни 
шансове при упражняването на основните права,

Н. като има предвид, че според неотдавнашно проучване на Евробарометър за 
отношението на гражданите на ЕС към бедността, голямото мнозинство (73 %) 
считат, че бедността е изключително изострен проблем в тяхната страна, 89 % 
настояват правителствата да предприемат спешни действия за борба с това явление, 
а 74 % очакват ЕС също да играе важна роля в това отношение,

1. подчертава необходимостта от конкретни мерки, които да намалят ефективно и 
значително бедността и социалното изключване, като насърчат справедливо 
преразпределяне на доходите и богатствата, придавайки смисъл и изпълвайки със 
съдържание Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване
и изпълнението на Целите на хилядолетието за развитие, включително гарантиране 
на адекватен минимален доход в целия Европейски съюз;

2. подчертава многоизмерния характер на бедността и социалното изключване, и 
изтъква социалното измерение и устойчивост на макроикономическите политики 
като неразделна част от стратегията за излизане от кризата, както и на 
икономическото и социалното сближаване, което изисква промяна на приоритетите 
и политиките, особено паричните, на Пакта за стабилност и растеж, и на политиките 
в областта на конкуренцията, вътрешния пазар, бюджета и данъчното облагане;

3. подчертава важността на насърчаването на приобщаването и социалното включване, 
с цел да се гарантира спазването на основните права на човека, както и на ясните 
ангажименти по отношение на формулирането на политиките на Европейския съюз 
и националните политики за борба срещу бедността и социалното изключване, с цел 
да се осигури всеобщ достъп до публични услуги като здравеопазване, образование 
и професионално обучение, настаняване, социална закрила, заетост при гарантирани 
права, справедливи заплати, почтени реформи и достоен доход за всички;

4. отбелязва, че в своя документ, озаглавен „ЕВРОПА 2020: Стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, Европейската комисия обявява, че 
извеждането на 20 милиона души от ситуация на риск от бедност е една от петте 
цели на ЕС; считаме, че тази цел трябва най-малкото да се удвои и да се повиши 
нейната изпълнимост с помощта на подходящи мерки;

5. счита, че разнообразният опит с минимални доходи, придружени от мерки за 
социално включване, показва, че това е жизненоважен допълнителен начин за борба 
срещу бедността и социалното изключване, и съответно изисква от Европейската 
комисия да предприеме инициатива в подкрепа на подобен опит, която да вземе под 
внимание най-добрите практики и да позволи повсеместно въвеждане на достоен 
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минимален доход в Европейския съюз като мярка за превенция на бедността и за 
гарантиране на социална справедливост и равни шансове за всички, без да се 
поставят под въпрос спецификите на всяка държава-членка;

6. подчертава спешната необходимост от изготвяне и прилагане на адекватни 
социално-икономически показатели в различни области (здравеопазване, жилищно 
настаняване, образование, доходи, заетост), които да позволят да се наблюдава и да 
се отчита напредъкът в борбата срещу бедността и в подкрепа на социалното 
включване, и които да бъдат представяни всяка година на международния ден за 
борба с бедността (17 октомври), подчертавайки постигнатия напредък от гледна 
точка на пол, възрастови групи, семейно положение, увреждане, имиграция, 
хронични заболявания и различни равнища на доходи (60 % от средния доход, 50 % 
от средния доход, 40 % от средния доход), и отчитайки съответното равнище на 
бедност, крайна бедност и най-уязвими групи;

7. подчертава значението на участието на живеещите в условия на бедност и 
организациите, които ги представляват, в изготвянето на политики, мерки, 
показатели, както и тяхното прилагане на европейско, национално, регионално и 
местно равнище;

8. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и 
Комисията, както и на парламентите и правителствата на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Бедността и социалното изключване

Последните данни за бедността и социалното изключване бяха публикувани от 
Евростат1 през месец януари 2010 г. в неговия доклад относно условията на живот през 
2008 г. (вж. таблица I).

От тях може да се заключи, че въпреки всички изявления за намаляване на бедността, 
социалните неравенства са се задълбочили и че в Европейския съюз има близо 85 
милиона души, които са заплашени от бедност (в края на 2008 г. 17 % от близо 500 
милиона жители на Европейския съюз са живели под прага на бедността, дори след 
социални плащания2), докато през 2005 г. тази цифра е била 16 %, а през 2000 г. – 15 %
в ЕС-15.

Равнището на риска от бедност е по-високо за децата и младите хора до 17-годишна 
възраст, отколкото за населението като цяло. През 2008 г. то е възлизало на 20 % в ЕС-
27, с други думи, едно от всеки пет деца и един от всеки петима младежи са били 
жертва на бедността, като най-високи равнища са били регистрирани в Румъния (33 %), 
България (26 %), Италия и Латвия (25%), Испания (24 %), Гърция, Португалия, Литва и 
Обединеното кралство (по 23 %), и Полша (22 %), а най-ниски – в Дания (9 %), 
Словения и Финландия (по 12 %).

Възрастните хора също са изложени на повишен риск от бедност в сравнение с 
населението като цяло. През 2008 г. равнището на риска от бедност при възрастните 
хора над 65 години в ЕС-27 е било 19 %.

В същото време броят на бедните работещи се увеличава. Над 19 милиона работещи
живеят в условия на бедност. Това означава, че, въпреки че заетостта значително 
намалява риска от бедност, увеличаването на броя на несигурните и нископлатените 
работни места ще доведе до повишаване на процента на работещите, изложени на риск 
от бедност. През 2008 г. равнището на риска от бедност сред работещото население е 
било 8 % средно за ЕС-27, като най-високи равнища са били регистрирани в Румъния 
(17 %), Гърция (14 %), Полша и Португалия (с по 12 %), Испания и Латвия (с по 11 %).

За да се изготви по-всеобхватна таблица на социалното изключване в Европейския 
съюз, е възможно равнището на риска от бедност, което е относителна мерна единица, 
да бъде допълнено от равнището на материални лишения, което отчита по-прецизно 
социалното изключване. Равнището на материални лишения се определя като наложена 
от обстоятелствата липса на поне три от общо девет материални блага. Деветте 
материални блага, които съставляват този показател, са следните:

- възможност за посрещане на непредвиден разход,

                                               
1 Условия на живот през 2008 г. – Евростат от 18.1.2010 г.
2 Националният праг на риска от бедност е определен на 60 % от средния национален доход, който е по-
нисък от средния доход.
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- възможност за осигуряване на една седмица почивка в годината извън дома,
- наличие на неиздължени плащания (ипотечни плащания или наеми, текущи 

сметки, месечни вноски по лизинг или други плащания по заеми),
- възможност за осигуряване на меню, включващо месо, пиле или риба (или 

съответните вегетариански продукти), на всеки два дни,
- възможност за подходящо отопление на дома,
- притежание на перална машина,
- притежание на цветен телевизор,
- притежание на телефон,
- притежание на личен автомобил.

Както може да се види в таблица II, през 2008 г. равнището на материални лишения на 
равнище Европейски съюз е възлизало на 17 %, но е било много по-високо в десет 
държави-членки: 51 % в България, 50 % в Румъния, 37 % в Унгария, 35 % в Латвия, 
32 % в Полша, 28 % в Словакия, 27 % в Литва, 23 % в Кипър и Португалия, 22 % в 
Гърция.

Жизненоважно е превенцията и борбата срещу бедността и изключването да бъдат 
интегрирани в другите политики, в частност гарантирането на всеобщ достъп до 
публични услуги, качествени работни места, широк кръг от права и доходи, които да 
позволяват достоен живот. Това налага промени и срив в настоящите политики на 
Европейския съюз.

Не трябва да се забравя, че според неотдавнашно проучване на Евробарометър за 
отношението на гражданите на ЕС към бедността, голямото мнозинство (73 %) считат, 
че бедността е изключително изострен проблем в тяхната страна, 89 % настояват 
правителствата да предприемат спешни действия за борба с това явление, а 74 % 
очакват ЕС също да играе важна роля в това отношение.

2. Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване

Социалната програма на Европейската комисия за периода 2005–2010 г. отбеляза 
напредък с определянето на 2010 г. за „Европейска година на борбата с бедността и 
социалното изключване“ със заявената цел да потвърди отново и да укрепи 
първоначалния политически ангажимент, поет от ЕС при стартирането на Лисабонската 
стратегия, с цел да се даде „решителен тласък на премахването на бедността“.

Проучването на Евростат1 относно риска от бедност преди и след социални плащания, 
анализиран по възраст и пол, за 2007 г., отбелязва важността на социалните плащания 
за предотвратяване на бедността; жените и децата обаче продължават да бъдат по-
тежко засегнати от този проблем заради безработица, несигурна или нископлатена 
работа, дискриминация по отношение на заплащането и по-ниски пенсии. (Вж. 
таблицата по-долу.)

                                               
1 „Борба срещу бедността и социалното изключване – статистически портрет на Европейския съюз през 
2010 г.“
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Преди социални плащания – риск от бедност

Под 18 години Над 65 години Мъже Жени
ЕС27 33 % 24 % 25 % 27 %

След социални плащания - риск от бедност

Под 18 години Над 65 години Мъже Жени
ЕС27 20 20 16 18

Следва да се вземат под внимание целите и водещите принципи на Европейската 
година на борбата с бедността и социалното изключване, които са: признаването на 
правата, споделената отговорност и участието, сближаването, ангажираността и 
конкретните действия. Необходими са конкретни мерки за интегриране на тези цели в 
общите политики на равнище Европейски съюз и държави-членки, по-конкретно в 
мерките за справяне с икономическата и социалната криза, което да им позволи да 
придобият практическа значимост и да постигнат конкретни резултати за намаляване 
на бедността.

Освен това, следва да се отбележи, че Европейският съюз пое ангажимента да изпълни 
Целите на хилядолетието за развитие на ООН и резолюцията, с която се обявява 
втората декада на ООН за премахване на бедността (2008–2017 г.). Това, за съжаление,
не намира израз в документа на Европейската комисия, озаглавен „Стратегия Европа 
2020“, който се ограничава до това да посочи, че извеждането на 20 милиона души от 
положение на риск от бедност е една от петте цели на Европейския съюз. Също така, 
това предложение не само бележи крачка назад в сравнение с първоначалните цели на 
Лисабонската стратегия, но и възпрепятства приближаването към Целите на 
хилядолетието за развитие за намаляване наполовина на броя на хората, които живеят 
под прага на бедността. Занапред трябва най-малкото да удвоим тази цел и да повишим 
нейната изпълнимост с помощта на подходящи мерки;

Трябва да инвестираме в насърчаване на приобщаването и социалното включване с цел 
гарантиране на спазването на основните права на човека, както и на ясните 
ангажименти по отношение на формулирането на политиките на Европейския съюз и 
на националните политики за борба срещу бедността и социалното изключване, за да 
осигурим всеобщ достъп до жизненоважни публични услуги и правото на 
здравеопазване, образование и професионално обучение, настаняване, социална 
закрила, заетост при гарантирани права, справедливи заплати, значими реформи и 
достойни доходи за всички.

Многоизмерният характер на бедността и социалното изключване налага 
необходимостта от социално измерение с оглед на социалната устойчивост на 
макроикономическите политики като неразделна част от стратегията за излизане от 
кризата, което изисква промяна на приоритетите и политиките, особено паричните, 
включително в рамката на Пакта за стабилност и растеж, на политиките в областта на 
конкуренцията, вътрешния пазар, бюджета и данъчното облагане. Следва също така да 
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се определи световна цел, като се даде приоритет на икономическото и социалното 
сближаване и защитата на основните права на човека, което изисква постигане на 
баланс между икономическата политика, политиката в областта на заетостта, 
социалната политика и политиката в областта на околната среда, както и справедливо 
преразпределяне на богатствата и доходите.

3. Ролята на минималния доход в  борбата срещу бедността и в  подкрепа на 
социалното включване

Видяхме, че най-доброто средство за борба с бедността и социалното изключване е 
превенцията. С оглед на това следва:

- да се подобри качеството на работните места и заплатите, което е 
жизненоважна основа за развитието и излизането от кризата;

- да се установи истинско право на доход, считано за основна социална 
инвестиция;

- да се гарантират справедливи пенсии и семейни надбавки;
- да се осигури всеобщ достъп до качествени публични услуги.

Успоредно с приоритета за качествена заетост с гарантирани права и справедливи 
заплати, който да гарантира на всички работещи преодоляване на условията на бедност, 
следва да се вземе предвид и фактът, че над 23 милиона души са безработни, 
изключени от пазара на труда, и че трябва да им се осигурят помощи за безработица, 
които да им позволят да водят достоен живот.

Известна ни е важната роля на системите за социална закрила за осигуряване на 
равнището на социално сближаване, необходимо за икономическото и социалното 
развитие, както и за гарантиране на социалното включване, повишаване на равнището 
на образование на лицата, изключени от пазара на труда, и гарантиране на 
упражняването на основните права и равните шансове.

Съществуват по-уязвими групи от населението, като не трябва да забравяме хората с 
увреждания, имигрантите, многочленните семейства или семействата само с един 
родител, хронично болните и бездомните, които имат нужда от помощи, които да им 
осигурят достоен живот. Разнообразният опит в повечето страни от Европейския съюз с 
минимални доходи, придружени от мерки за социално включване, показва, че това е 
жизненоважно допълнително средство за превенция на бедността и социалното 
изключване.

Следователно, като ключов елемент от системите за социална закрила, осигуряването 
на минимален доход може да се определи като гарантирана парична сума за тези, които 
не могат да я получат без чужда помощ. Правото на минимална заплата е всеобщо 
(приложимо спрямо всички граждани) и не зависи от плащането на вноски (не са 
необходими периодични вноски във фонд, като например застраховките).

Тази мярка съществува в няколко европейски страни, като характерно за нея, в 
различните й формулировки, е, че се гарантира минимално равнище на доходи, считано 
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за жизненоважно за прехраната на гражданите, както и разработването на инициативи, 
които да стимулират ползващите се от помощта лица да станат независими от нея. Тя 
беше приета вследствие на Препоръка 92/441/ЕИО, която определи общи критерии 
относно „достатъчните ресурси и социалното подпомагане в системите за социална 
закрила“.

В социалната си програма, публикувана през февруари 2005 г., Европейската комисия 
отново потвърди ангажимента си да публикува съобщение по този въпрос, който тя 
изпълни през февруари 2006 г. под формата на консултация.

Следователно е време да се върнем към по-ранните ангажименти от 1992 г., но като ги 
допълним и подобрим ефективността им, като същевременно следим така нареченото 
„активно включване“ да не се превърне в синоним на регрес за всички онези, които 
имат малък шанс да навлязат на пазара на труда с равностойни права и заплати; затова 
е необходимо бедните и изключените лица, работещите и социалните и синдикалните 
организации, които ги представляват, да участват в целия процес.
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Таблица I - Праг на бедността и равнище на риска от бедност
Равнище на риска от бедност за населението:Праг на 

бедността
(в СПС)

общо на възраст 
от

0 до 17 
години

на възраст
над 65 
години

работещи

ЕС27 - 17п 20п 19п 8п
Белгия 10100 15 17 21 5

България 2800 21 26 34 7
Чешка 

република
5800 9 13 7 4

Дания 10500 12 9 18 5
Германия 10600 15 15 15 7
Естония 4700 19 17 39 7

Ирландия 10900 16 18 21 6
Гърция 7200 20 23 22 14

Испания 8400 20 24 28 11
Франция 9700 13 17 11 7
Италия 9000 19 25 21 9
Кипър 11300 16 14 49 6
Латвия 4400 26 25 51 11
Литва 4200 20 23 29 9

Люксембург 16500 13 20 5 9
Унгария 4000 12 20 4 5
Малта 7800 15 20 22 5

Нидерланди
я

11300 11 13 10 5

Австрия 11200 12 15 15 6
Полша 3900 17 22 12 12

Португалия 5800 18 23 22 12
Румъния 1900 23 33 26 17
Словения 8400 12 12 21 5
Словакия 4000 11 17 10 6

Финландия 9600 14 12 23 5
Швеция 10400 12 13 16 7

Обединено 
кралство

11600п 19п 23п 30п 9п
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Таблица II - Материални лишения, 2008 г.
Процент от населението, който не разполага със 

средства за:
Равнище 

на 
материал

ни 
лишения

осигуряван
е на една 
седмица 

почивка в 
годината 

извън дома

осигурява
не на 

подходящ
о 

отопление
на дома

осигуряване на 
меню, включващо 

месо, пиле или риба 
(или съответните 

вегетариански 
продукти), на всеки 

два дни

закупу
ване 
на 

личен 
автомо

бил

ЕС27 17о 37 10о 9 9
Белгия 12 26 6 5 6

България 51 59 34 30 28
Чешка 

република
16 39 6 12 11

Дания : 10 : 2 8
Германия 13 25 6 11 5
Естония 12 44 1 5 17

Ирландия 14 30 4 3 9
Гърция 22 50 15 7 9

Испания 9 34 5 2 5
Франция 13 32 5 8 4
Италия 16 40 11 8 3
Кипър 23 46 29 5 1
Латвия 35 55 17 23 24
Литва 27 60 22 19 13

Люксембург 4 12 1 2 2
Унгария 37 67 10 26 20
Малта 13 65 9 10 2

Нидерланди
я

5 14 2 2 5

Австрия 14 28 4 13 7
Полша 32 63 20 21 17

Португалия 23 64 35 4 9
Румъния 50 76 25 19 49
Словения 17 30 6 12 3
Словакия 28 57 6 29 20

Финландия 9 18 2 3 8
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Швеция 5 11 1 2 3
Обединено 
кралство

11 24 6 4 5


