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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et vanadussõltuvusmäär (vanusegrupi 65+ suhe vanusegruppi 15–64) on 
järgnevatel aastakümnetel ELis tervikuna eeldatavasti märkimisväärses tõusujoones; 
arvestades, et 2019. aastaks oli see tõusnud 31,4 protsendini1 ning see tõuseb prognoosi 
kohaselt edasi 52 protsendini aastaks 20502, jõudes 2070. aastaks 51,2 protsendini;

B. arvestades, et rahvastiku vananemisega seotud demograafilised muutused mõjutavad 
Euroopa piirkondi erinevalt ning põhjustavad raskemaid tagajärgi maapiirkondadele ja 
äärealadele; arvestades, et neis piirkondades väheneb ka rahvaarv; arvestades, et 
rahvastikukaol võib olla negatiivne mõju ELi sotsiaalsele, majanduslikule ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele;

C. arvestades, et vananev elanikkond võib olla maapiirkondade kohalike traditsioonide, 
toidu ja eluviiside alaste teadmiste allikas, mida omakorda saab kasutada kohaliku 
turismi ja ettevõtluse arendamiseks;

D. arvestades, et Euroopa vananev elanikkond on demograafiline nähtus, mis hõlmab nii 
vähenevat sündimust kui ka suremust ning Euroopa elanikkonna keskmise eluea 
pikenemist;

E. arvestades, et demograafilised muutused on liikmesriigiti ja nende piirkonniti 
märkimisväärselt erinevad ning elanikkonna kahanemine ja vananemine on kõige 
kiirem maa- ja ebasoodsates piirkondades;

F. arvestades, et 2019. aastal oli 55–64-aastaste vanuserühma kuuluvate töötajate osakaal 
59,1 % ELi tööjõust3; arvestades, et 2016. aastal oli umbes kolmandik 
põllumajanduslike pereettevõtete haldajatest 65-aastased või vanemad ja enamus (57 %) 
olid vähemalt 55-aastased või vanemad; arvestades, et ainult iga kümnes 
põllumajandusettevõtte haldaja oli alla 40-aastane;

G. arvestades, et demograafiline olukord mõjutab tõsiselt ELi sotsiaalset, majanduslikku ja 
territoriaalset ühtekuuluvust; arvestades, et ELil on oluline süvalaiendada 
demograafilised küsimused kõigisse oma poliitikavaldkondadesse;

H. arvestades, et murettekitavad demograafilised trendid ELi maapiirkondades süvendavad 
sotsiaal-majanduslikku lõhet ning suurendavad vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohtu;

I. arvestades, et peagi avaldatavas rohelises raamatus vananemise ja maapiirkondade 
pikaajalise visiooni kohta antakse ülevaade ELi strateegiast, mille eesmärk on 
vähendada demograafiliste muutuste mõju meie sotsiaal-majanduslikule olukorrale;

J. arvestades, et uue põlvkonna pealekasv on üks ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=en 
2 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=en 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=en

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=en
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2020. aasta järgne konkreetne eesmärk; arvestades, et teadmussiire ja 
põlvkondadevaheline õpe on otsustava tähtsusega põlvkondadevahelise koostöö ja 
solidaarsuse suurendamisel ning vähendab seeläbi põlvkondadevahelist lõhet;

K. arvestades, et eakate praegune olukord tööturul ja ühiskonnas laiemalt nõuab suuri ja 
otsustavaid investeeringuid sellistes valdkondades nagu võrdsed võimalused, elukestev 
õpe, tööhõivealane abi ja tervishoiuteenused, et võidelda ELis kasvava majandusliku ja 
sotsiaalse ebavõrdsuse vastu;

L. arvestades, et maapiirkondades ja äärealadel elavatel eakatel inimestel võivad olla 
suuremad vanusega seotud riskid, sealhulgas vaesus, kehvem juurdepääs kvaliteetsele 
tervishoiule ja teenustele, väiksem sotsiaalne toetus või vähem võimalusi sotsiaalseks 
suhtlemiseks ning ühistransporditeenustele juurdepääsu puudumine;

M. arvestades, et Euroopa Liidu piirkondade vahel on demograafiliste muutuste osas 
märkimisväärsed erinevused, ühelt poolt suundumus linnade ülerahvastatusele ja teiselt 
poolt väljaränne maapiirkondadest;

N. arvestades, et maapiirkondi ja äärealasid mõjutavad tugevalt demograafilised muutused, 
mis võivad viia sealsete eakate inimeste isoleerituseni;

O. arvestades, et 2018. aastal oli ELis 42 % tööõnnetustest seotud üle 45-aastaste 
töötajatega; arvestades, et tööohutuses tuleb seetõttu arvesse võtta vananemise mõju 
tööjõule;

P. arvestades, et liikmesriigiti esineb märkimisväärseid erinevusi nii rahvastiku koosseisus 
kui ka demograafilises arengus;

Q. arvestades, et meie toiduga kindlustatus sõltub sellest, kui edukalt toimub 
maapiirkondades uue põlvkonna pealekasv;

R. arvestades, et ÜPP on endiselt peamine vahend maamajanduse ja töökohtade loomise 
toetamiseks maapiirkondades;

S. arvestades, et Euroopa roheline kokkulepe peaks rohe- ja digiüleminekut kavandades 
kasutama ära kogu vanemate põlvkondade potentsiaali;

T. arvestades, et COVID-19 pandeemia on suurendanud maapiirkondade eakate inimeste 
haavatavust ning digitaalset ja sotsiaalset tõrjutust;

1. on seisukohal, et põlvkondadevahelise dialoogi võimaluste loomine on oluline, et 
rikastada maapiirkondades elavate eakate inimeste ühiskondlikku elu, võidelda 
sotsiaalse isolatsiooni ohu vastu ning aidata samal ajal nooremaid põlvkondi mineviku 
tundmise ja traditsiooniliste tavade jagamise kaudu, aidates kaasa kultuuri ja pärandi 
säilitamisele ning ühtekuuluvama ühiskonna loomisele;

2. tuletab meelde põllumajandusliku pereettevõtluse eripära, mille puhul on 
põllumajanduslik tegevus põimitud pereeluga ning vanemaealised põllumajandustootjad 
jäävad aktiivseks ka pärast pensioniiga;
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3. on seisukohal, et sotsiaalpartnerid ning Euroopa ja liikmesriikide institutsioonid peavad 
tegema jõupingutusi loomaks tõeliselt positiivset aktiivse vananemise ja 
mittediskrimineeriva tööhõive kultuuri; rõhutab vajadust meetmete järele, mis kaasaks 
eakaid kohaliku majanduse arengusse, hõlbustades juurdepääsu avalikele teenustele, et 
parandada nende elukvaliteeti;

4. on veendunud, et ajude äravoolu peatamiseks tuleb leida uusi viise mentorluse ja 
partnerluse käsitlemiseks, kuna tööjõu eakamate vanuserühmas leidub rohkem 
kõrgetasemelisi oskusi;

5. tunnustab eakate inimeste, sealhulgas põllumajandustootjate potentsiaali saada 
maapiirkondades sotsiaalsel innovatsioonil, kaasavatel maakogukondadel ja 
tervislikumal elukeskkonnal põhineva elujõulise hõbedase majanduse liikumapanevaks 
jõuks; kutsub komisjoni üles maapiirkondade ja aktiivse vananemise pikaajalise 
visiooni koostamisel seda potentsiaali hoolikalt uurima;

6. kutsub avalik-õiguslikke asutusi üles toetama erikaitsesüsteemi loomist, mis arvestaks 
põllumajandustöötajate töötuse eripäradega, kuna põllumajanduslik tootmine on oma 
hooajalisuse tõttu väga ajutist laadi; juhib tähelepanu sellele, et niiviisi oleks võimalik 
luua põllumajanduses töötada soovivatele inimestele suuremat kindlustunnet;

7. juhib tähelepanu sellele, et tööjõu vananemine ning uue põlvkonna piiratud pealekasv 
puudutab põllumajandussektorit teravamalt kui teisi sektoreid; usub, et selle vastu aitaks 
uue põlvkonna pealekasvu võimaldav uute ametite loomine, mille puhul on tagatud 
põllumajandussektori ametite atraktiivsus ja kasumlikkus;

8. tunnistab, et vaid 11 % kõigist Euroopa Liidu põllumajandusettevõtetest kuuluvad alla 
40-aastastele põllumajandustootjatele4; kutsub liikmesriike üles kõrvaldama kõik 
tõkked, mis takistavad noorte põllumajandustootjate sisenemist 
põllumajandussektorisse, sealhulgas põllumaa kättesaadavusega seotud raskused; 
kutsub lisaks liikmesriike üles edendama uusi põlvkondadevahelise koostöö viise, nagu 
partnerlus, ühine põllumajandus, pikaajaline üürimine ja muud kokkulepped, mis 
võiksid lahendada vähese põllumaa probleemi ja ergutada noori hakkama 
põllumajandustootjaks;

9. kordab, et põllumajanduses on mõningad uue põlvkonna pealekasvu takistused seotud 
maale juurdepääsu ja põllumajandusettevõtete ühelt põlvkonnalt teisele üleandmisega; 
tuletab meelde, et eakamad põllumajandustootjad, kes seisavad silmitsi madalate 
pensionide, saamata jäänud tuluga (sh ÜPP maksed) ja maapiirkondades pärast 
pensionile jäämist tekkiva sotsiaalse tõrjutuse riskiga, jäävad enamasti aktiivseks ja 
hoiavad oma põllumajandusettevõtteid kauem; rõhutab seda silmas pidades vajadust 
kohandatud poliitikavahendite järele, et tagada maapiirkondades eakate 
põllumajandustootjate ettevõtete sujuv üleandmine ja aktiivsena vananemine;

10. märgib, et paljudes liikmesriikides ei taga riiklikud pensionisüsteemid pensionile jäänud 
põllumajandustootjatele piisavat sissetulekut; tunneb kahetsust seoses asjaoluga, et selle 
olukorra lahendamiseks on sageli ainus viis põllumajandusliku tegevuse jätkamine 

4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-
_statistics 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
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pärast ametlikku pensioniiga, mis pidurdab uue põlvkonna pealekasvu; rõhutab, et ÜPP 
toetus ei ole mõeldud pensionisüsteemi asendamiseks;

11. teadvustab eriti piirkonniti kasvavat vajadust põllumajanduses kõrgelt kvalifitseeritud 
noorte spetsialistide järele ja juhib tähelepanu vajadusele võtta kõiki vajalikke 
meetmeid, et julgustada noori õppima põllumajandusalaseid elukutseid ning hõlbustada 
eakate inimeste teadmiste edasiandmist nooremale põlvkonnale;

12. on arvamusel, et komisjoni koostatavas teatises vananemise ja maapiirkondade 
pikaajalise visiooni kohta tuleb erilist rõhku panna programmidele, mille eesmärk on 
eakate aktiivne kaasamine maapiirkondade ühiskondlikku ellu;

13. on veendunud, et põllumajandustootjate partnerlus vanema ja noorema põlvkonna vahel 
on kriitilise tähtsusega põlvkondadevahelise solidaarsuse, teadmussiirde ja vastastikuse 
õppimise süvendamisel, mis on eriti oluline põllumajanduses uute tehnoloogiate ja 
digitaalsete oskuste kasutuselevõtuks;

14. võtab teadmiseks, et valdav osa Euroopa põllumajandusettevõtete tööjõust on endiselt 
ettevõtjate pereliikmed, kuid märgib, et selliste töötajate osakaal on aastaid stabiilselt 
vähenenud ning lähitulevikus on oodata selle edasist vähenemist; rõhutab, et teatavates 
liidu piirkondades aset leidev maapiirkondadest lahkumise pidurdamatu protsess toob 
maapiirkondadele kaasa majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaprobleeme, millega 
tegelemiseks on vaja laiahaardelisemat ja paremini kooskõlastatud poliitikat;

15. tuletab meelde, et äärepoolsetes, mägi- ja maapiirkondades elavad eakad inimesed 
kogevad suuremat digitaalset ja sotsiaalset tõrjutust, mida COVID-19 on veelgi 
süvendanud;

16. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles jälgima hoolikalt, et taasterahastu „Next 
Generation EU“ eesmärk oleks aidata leevendada COVID-19 negatiivset mõju 
vanemale põlvkonnale;

17. rõhutab, kui tähtis on toetada maapiirkondi nende mitmekesisuses ning soodustada 
selleks investeeringuid projektidesse, mis toetavad kohalikku majandust, sealhulgas 
paremat transpordi kättesaadavust ja digitaalset ühendatust; peab oluliseks meelde 
tuletada, et maamajanduse püsimajäämine sõltub otseselt põllumajandussektori 
tööhõive säilitamisest; usub lisaks, et uute põllumajandustehnoloogiate ja innovatsiooni 
tähtsuse mõistmine ning nende juurutamine on kõikidele põllumajandustootjatele 
probleemiks, mida ei tohiks alahinnata; toonitab sellest johtuvalt elukestva kutseõppe, 
nõustamisteenuste ning teadmiste vahetamise tähtsust nii ÜPP raames kui ka laiemalt;

18. leiab, et naiste juurdepääsu põllumajandustootmisele tuleks hõlbustada asjakohaste 
avalike teenuste kaudu, mis võimaldaksid neil töötada põllumajanduses senisest 
suuremas ulatuses;

19. märgib, et elanikkonna vananemine, eriti põllumajandus- ja maapiirkondades, on 
vältimatu suundumus, mida tuleb majandus- ja sotsiaalpoliitika kujundamisel arvesse 
võtta; on seisukohal, et vananeva elanikkonna probleem nõuab mitmemõõtmelist 
käsitust, ning rõhutab poliitikavaldkondade ja toetusvahendite vahelise laiema 
vastastikuse täiendatavuse ja sünergia edendamise tähtsust; tuletab meelde, et 
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vanematele inimestele eakohase keskkonna loomiseks on kindlasti vaja piisavaid 
ressursse ja teenuseid;

20. kutsub riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke ametivõime üles kaaluma kohalike eakate 
teadmiste säilitamise programmide kehtestamist või toetamist, et dokumenteerida ja 
registreerida kohaliku toidu, retseptide, toodete ja muude kommetega seotud vaimne 
kultuuripärand, mida omakorda saab kasutada kohalike elatusvahendite, toodete ja 
turismi arendamiseks ja säilitamiseks;

21. on seisukohal, et ELi roheline ja digitaalne üleminek peaks kasutama ära vananevate 
maakogukondade täielikku potentsiaali; tuletab sellega seoses meelde lairibaühenduse 
ja põhiteenuste kättesaadavuse tagamise tähtsust maapiirkondades, e-oskuste 
kasutuselevõttu ja uusi lähenemisviise kestlikule arengule, nagu arukate külade 
kontseptsioon ja toidusüsteemi jätkusuutlik ümberkujundamine;

22. tunnistab ühtekuuluvuspoliitika ja ÜPP olulist rolli demograafiaprobleemidega silmitsi 
seisvates maapiirkondades ja äärealadel elavate naiste tööalase konkurentsivõime ja 
kaasatuse soodustamisel ja edendamisel ning kutsub liikmesriike üles selleks 
asjakohaseid vahendeid paremini kasutama;

23. rõhutab, et ebavõrdsus maa kättesaadavuse, otsetoetuste ja toetuse osas nii ELi riikides 
kui ka nende vahel on mõned neist probleemidest, mis tuleb lahendada, et peatada 
piirkondlik taandareng ning julgustada pensioniikka jõudnud inimesi 
põllumajandustootmisest loobuma ja noori põllumajandustootmisega alustama;

24. märgib, et maapiirkondades ja äärealadel on teenuste ühendatuse ja juurdepääsetavuse 
parandamine ülioluline, et vähendada nende piirkondade rahvastikukadu ning sealse 
vanema elanikkonna sotsiaalset ja digitaalset tõrjutust; kutsub seetõttu liikmesriike üles 
tunnustama maapiirkondade ja äärealade tähtsust kogu nende mitmekesisuses ning 
arendama nende potentsiaali, stimuleerides investeeringuid kohalikku majandusse, 
edendades ettevõtlust ja parandades nende taristut;

25. kutsub liikmesriike üles võtma oma strateegiakavade väljatöötamisel arvesse eakate (üle 
65-aastaste) inimeste osakaalu maapiirkondades ja kaaluma selliste meetmete 
kehtestamist, mis hõlmaksid maapiirkondade eakaid või oleksid neile suunatud, näiteks 
paindlikum lähenemine tingimustele, mida kohaldatakse selle vanuserühma tegelikul ja 
aktiivsel osalemisel antud piirkonna majanduselus;

26. juhib tähelepanu sellele, et COVID-19 pandeemiast tuleneva olukorra tõttu tuleb 
panustada elavatesse ja dünaamilistesse maapiirkondadesse, kõrvaldades selleks 
bürokraatia ning investeerides maapiirkondades taristusse ja kvaliteetsetesse 
teenustesse, et pidurdada põllumajanduses toimuvat vananemisprotsessi ja toetada 
naiste rolli põllumajandusettevõtete omanikuna;

27. rõhutab Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rolli koos teiste ELi fondidega 
maapiirkondade demograafiliste probleemide lahendamisel majandusarengu ja 
sotsiaalse kaasatuse edendamise kaudu;

28. juhib tähelepanu sellele, kui oluline on tagada maapiirkondades teenuste kättesaadavus, 
kuna nende puudus õhutab eakaid inimesi varem pensionile minema ja kolima 
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linnadesse, kus need teenused on hõlpsasti kättesaadavad;

29. on seisukohal, et elukestva õppe ja digiteerimise kombineerimise kaudu avanevad 
võimalused on hädavajalikud, et pakkuda maapiirkondades ja äärealadel vananevale 
elanikkonnale mitmesuguseid võimalusi, sealhulgas lisasissetulekut; kutsub seetõttu 
komisjoni ja liikmesriike üles toetama haridus- ja koolitusprogramme, mis aitavad 
vananeval elanikkonnal arendada oskusi ja omandada teadmisi sellistes valdkondades 
nagu e-kaubandus, veebiturundus ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia;

30. märgib, et tõhus liikuvussüsteem on piirkondliku majandusarengu, territoriaalse 
ühtekuuluvuse ja piirkondliku potentsiaali arendamise üks eeldusi; rõhutab, et seetõttu 
on vaja eraldada transpordiühenduste arendamiseks ja hooldamiseks vajalikud 
vahendid, mis võiks julgustada vanemat põlvkonda olema põllumajanduses kauem 
tegev ja meelitada piirkonnakeskuste noori maale tööle;

31. rõhutab ÜPP rolli ja tähtsust uue põlvkonna pealekasvu soodustamisel 
põllumajandussektoris; kutsub liikmesriike üles soosima oma strateegiakavades 
meetmeid noorte põllumajandustootjate arvu suurendamiseks ning edendama sidusust 
muude riiklikul ja ELi tasandil kättesaadavate vahenditega;

32. rõhutab, et põllumajanduse arengu, digitaliseerimise ja spetsialiseerumise tulemusel 
vajavad nii sektoris juba tegutsevad inimesed kui ka sinna sisenemas olijad sobival 
tasemel digitaalset, tehnilist ja majanduslikku koolitust, ning nõuab vahetuskavade, 
arutelude, veebikoolituste ja e-õppe edendamist;

33. rõhutab kogukonna juhitud kohaliku arengu algatuste keskset rolli elava ja eduka 
kohaliku maamajanduse taastamisel ja hoidmisel ning vajadust säilitada algatuse 
LEADER jaoks piisav rahastamise tase; kutsub liikmesriike üles LEADERi võimalusi 
täielikult ära kasutama;

34. tuletab meelde, et äärepoolseimatel piirkondadel on rahvastikukaole eelsoodumus ja 
need vajavad seetõttu spetsiaalseid meetmeid, et leevendada nende sageli negatiivseid 
demograafilisi muutusi; kutsub liikmesriike üles kasutama olemasolevaid struktuuri- ja 
investeerimisfonde ennetavalt, et lahendada nende piirkondade probleeme;

35. rõhutab pidevalt areneva digitaaltehnoloogia olulist mõju inimeste igapäevaelule ning 
toonitab seetõttu vajadust kiire lairibaühenduse ning elutähtsate ja ajakohaste 
tehnoloogiliste seadmete järele koolides, haiglates ja kõigis muudes asjakohastes 
avalike teenuste rajatistes, sealhulgas tõhusa e-valitsuse väljatöötamist, tagamaks, et 
maapiirkondades ja äärealadel elavatel inimestel on piisavalt võimalusi;

36. märgib valitsusväliste organisatsioonide pakutavate teenuste, eriti eakatele suunatud 
teenuste tähtsust; nõuab valitsusväliste organisatsioonide tegevuse rahastamise 
tugevdamist maapiirkondades.



AD\1216735ET.docx 9/10 PE657.234v02-00

ET

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev 27.10.2020

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

46
0
1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, 
Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş 
Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, 
Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, 
Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming 
Flanagan, Cristian Ghinea, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin 
Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, 
Elsi Katainen, Gilles Lebreton, Chris MacManus, Marlene Mortler, 
Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette 
Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, 
Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-
Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Christine Schneider



PE657.234v02-00 10/10 AD\1216735ET.docx

ET

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

46 +
PPE Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Marlene Mortler, 

Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Juan 
Ignacio Zoido Álvarez

S&D Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, 
Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno

RENEW Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, 
Ulrike Müller

ID Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

VERTS/ALE Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

ECR Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

EUL/NGL Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

NI Dino Giarrusso

0 –

1 0
ID Ivan David

Kasutatud tähised:
+ : poolt
– : vastu
0 : erapooletu


