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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et ringmajanduse põhimõtted peaksid olema mis tahes Euroopa ja riikliku 
tööstuspoliitika keskmes ning taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi raames 
liikmesriikide koostatavate riiklike taaste- ja vastupidavuskavade keskmes;

B. arvestades, et komisjoni teatises „Uus ringmajanduse tegevuskava“ (COM(2020)0098) 
tunnustatakse sotsiaalsete ettevõtete teerajajarolli ringmajandusega seotud töökohtade 
loomisel;

C. arvestades, et ringmajandus on COVID-19 pandeemia ajal osutunud ülioluliseks, eriti 
sellistes sektorites nagu toidu ja ravimite pakendamine ning jäätmete kogumine ja 
käitlemine;

1. tunneb heameelt komisjoni uue ringmajanduse tegevuskava üle, mis aitab kaasa 
kliimaneutraalsuse saavutamisele hiljemalt 2050. aastaks ja milles seotakse 
majanduskasv ressursside kasutamisest lahti; rõhutab, et tõeline ringmajandus tugineb 
nullsaaste tegevuskavale ja jäätmehierarhiale; rõhutab, et uue kestliku tootepoliitika 
raamistiku peaeesmärkideks peaks olema jäätmetekke vältimine, jäätmetekke 
minimeerimine tootekujundusetapis, ressursside ja energia vähendatud kasutamine, 
samuti tarbijate kasu, ning see peab aitama liidul veelgi vähendada majanduskasvu ja 
keskkonnamõju omavahelist seotust; rõhutab, et peaaegu pool 2020. aastaks 
saavutatavast energiatõhususe säästust tuleneb direktiivi 2009/125/EÜ kohaldamisest 
(„ökodisaini direktiiv“); rõhutab, et paljude toodete suhtes, mis on nende 
energiakasutuse seisukohast väga olulised, ei ole veel ökodisaini norme kohaldatud; 
märgib lisaks, et mitmed muud tooted, mille suhtes kohaldatakse ökodisaini norme, on 
aegunud ja neid tuleks uuendada; tunneb seetõttu heameelt komisjoni kavatsuse üle 
vaadata läbi ökodisaini direktiiv; usub, et laiem ökodisainipoliitika võib olla 
ringmajanduse valdkonnas üks Euroopa tegevuse põhielement ja olla majanduse 
keskkonnahoidliku taastamise seisukohast oluline; rõhutab siiski, et selle kohaldamisala 
laiendamine peaks olema seotud meetmetega, mille eesmärk on veelgi suurendada 
energiamõjuga toodete ja teenuste energiatõhusust; nõuab, et selle kohaldamisala 
laiendamine hõlmaks lisaks toodetele ka struktuure, nagu andmekeskused ja teenused, 
mida kasutatakse pilveteenuste, mängude ja voogedastuste jaoks; palub komisjonil 
uurida korduskasutatavuse eesmärkide püstitamise võimalust;

2. rõhutab, et teadusuuringud ohutute ja ringluspõhiste materjalide, kemikaalide, 
protsesside, tehnoloogiate ja toodete ning uuenduslike ärimudelite, samuti nende 
ulatuslikuma tööstusliku kasutuselevõtu ja ühiskondliku kasutuselevõtu kohta võivad 
pakkuda Euroopa äriühingutele ülemaailmset konkurentsieelist, vähendades nende 
sõltuvust nappidest loodusvaradest ja luues uusi tuluvooge, tuues samal ajal kasu 
inimestele ja keskkonnale; usub, et võimalikult paljude väärtusahelate tugevdamine, 
mitmekesistamine ja kestlikumaks muutmine muudaks Euroopa tööstusökosüsteemid 
vastupidavamaks, konkurentsivõimelisemaks ja kasumlikumaks ning suurendaks ELi 
strateegilist autonoomiat; rõhutab tõeliselt ambitsioonika Euroopa tööstusstrateegia 
(pidades eelkõige silmas tugeva Euroopa tööstusbaasi ajakohastamist ja tugevdamist) 
ning tõelise ringmajanduse loomise vastastikuse täiendavuse suurt potentsiaali; rõhutab, 
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et tööstussektoris oleks võimalik kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguseid 
märkimisväärselt vähendada, suurendades materjalitõhusust, arendades ringlussevõttu ja 
ringlussevõetud toodete kasutamist ning tootes kõrge lisandväärtusega kestvuskaupu; 
rõhutab sellega seoses niisuguste teadusuuringute prioriseerimise ja rahastamise olulise 
suurendamise tähtsust, mida tehakse toodete ja väärtusahelate jäätmetekke vältimise, 
korduskasutamise, parandatavuse, uuendatavuse ja taastamise ning ringmajanduse 
ärimudelite ning tootetaristu valdkonnas;

Teadusuuringud

3. rõhutab, et on tähtis parandada ringmajanduse teadus- ja innovatsiooniprojektide jaoks 
mõeldud vahendite kättesaadavust; kutsub seetõttu komisjoni üles suunama programmi 
„Euroopa horisont“ tegevuse teadusuuringute ja innovatsiooni toetamisele järgmistes 
valdkondades:

– ringlussevõtuprotsessid ja -tehnoloogiad; 

– tööstusprotsesside ressursitõhusus;

– uuenduslikud ja kestlikud materjalid, tooted, protsessid, tehnoloogiad ja teenused ning 
nende ulatuslikum kasutuselevõtt tööstuses;

– niisugustele bioressursipõhistele uuendustele tuginev biomajandus, mis hõlmavad 
bioressursipõhiste materjalide ja toodete arendamist;

– Maa kaugseire satelliidid, kuna neil võib olla oluline roll ringmajanduse arengu 
jälgimisel esmastele toorainetele avalduva surve ja heitkoguste taseme hindamise teel;

4. rõhutab, milline on teadmis- ja innovaatikakogukondade roll Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi (EIT) raames ülikoolide, teadusorganisatsioonide ja ettevõtjate, 
eelkõige VKEde, ühendamisel, et töötada välja ringmajanduse uuenduslikke lahendusi 
ja algatusi, mis peaks olema üks olulise tähtsusega vahend Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärkide saavutamiseks;

5. toetab komisjoni algatust tagada, et EIT teadmis- ja innovaatikakogukonnad oleksid 
VKEdele avatumad, ja suurendada nende võimalusi osaleda kohalikes innovatsiooni 
ökosüsteemides, et saada kasu digi- ja roheüleminekust;

6. rõhutab, kui oluline on edendada teadustööd kliima- ja keskkonnasõbraliku ning 
energiatõhusa keemilise ringlussevõtu valdkonnas, mis koos orgaanilise ja mehaanilise 
ringlussevõtuga moodustab tehnoloogianeutraalse raamistiku; rõhutab, et selliste 
jõupingutuste keskmes peaks olema väärindamine ja nende eesmärkideks peaks olema 
parandada energiatõhusust, vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust ja kõrvaldada 
ohtlikke aineid ning tagada keemilise ringlussevõtu tehnoloogia kasutamisel tekkivate 
jääkide nõuetekohane töötlemine ja see, et ringlussevõetud materjal ei oleks saastunud; 
on seisukohal, et jäätmete energiakasutuse protsesse ei tohi pidada keemiliseks 
ringlussevõtuks;

7. märgib, et peaaegu veerand Euroopa VKEdest võimaldab juba üleminekut 
kestlikumatele ärimudelitele, kuid teisest küljest on kolmandik neist teatanud, et kui nad 
üritavad oma äri ressursitõhusamaks muuta, seisavad nad silmitsi keeruliste haldus- ja 
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kohtumenetlustega; kutsub komisjoni üles suurendama jõupingutusi, et muuta rohkem 
VKEsid ning mikroettevõtjaid ringmajandusega kohanemise võimeliseks, toetades neid 
asjakohaste stimuleerimiskavade ja rahastamisvahenditega, suutlikkuse 
suurendamisega, pidades silmas ka juhtimisoskusi, parimate tavade vahetamise ja 
tehnilise abiga ning vähendades nende haldus- ja õiguskoormust; juhib tähelepanu 
asjaolule, et uued ringmajanduse ärimudelid ja toodete parandamise õigus, mis on ette 
nähtud komisjoni teatises „Uus ringmajanduse tegevuskava“, on muuhulgas kasulikud 
tarbijatele, hoiavad ära uuest materjalist toodete tootmise ja innustavad VKEsid 
sisenema toodete parandamise turule; 

8. palub komisjonil töötada välja VKEdele suunatud kestliku äriühingupoliitika 
meetmepaketi, mis hõlmaks ettevõtte sotsiaalset ja keskkonnaalast vastutust, kestlikku 
raamatupidamist ja aruandlust ning jäätmevaeste ja ringmajandusel põhinevate tootmis- 
ja tarbimismudelite, kestlike tarneahelate ja energiaauditite rakendamise vahendeid, 
ning palub komisjonil seda meetmepaketti ka edendada;

9. on veendunud, et ringmajandusel põhinevatele mudelitele teed sillutavate sotsiaalsete 
ettevõtete positiivne roll peaks olema muudele äriühingutele inspiratsiooniallikas ning 
sellised parimad tavad tuleks muuta nähtavamaks ja neid tuleks piisavalt toetada 
sihtotstarbeliste stiimulitega;

Digiüleminek

10. tunnistab digitaliseerimise olulist rolli ringmajanduse põhimõtete kohaldamise 
tõhustamisel; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid suurendaksid võimalikult 
palju ja kasutaksid täielikult ära digitaliseerimise ja ringmajanduse vahelist sünergiat 
sektorites, kus digimajandus saab pakkuda lahendusi nende keskkonnajalajälje 
vähendamiseks, edendades samal ajal ka roheüleminekut, ja kutsub sellega seoses 
komisjoni üles looma digitehnoloogiate ja andmekeskuste suureneva keskkonnamõju 
jälgimis- ja kvantifitseerimismetoodika ning soovitama meetmeid, mille abil tagada 
digilahenduste keskkonnasäästlikkus, seades nende keskmesse energiatõhususe ja 
ringmajanduse, ning tegeleda ökoloogilise ja digitaalse kaksikülemineku lühikese ja 
keskpika perioodi kuludega ning muuta neid õiglasemaks ja kaasavamaks; rõhutab, et 
uute ringmajanduse ärimudelite kiirema kasutuselevõtu seisukohast on olulised asjade 
internet (IoT), ennetav hooldus, teenustamine ja toote-teenuse-süsteemid; on seisukohal, 
et digivahendite varane väljatöötamine ringmajanduse kontekstis aitab ELil saada 
ülemaailmseks liidriks digitehnoloogia võimaldatavate lahenduste kasutamisel; rõhutab, 
et tehisintellekt võib muuta ringmajandusele ülemineku lihtsamaks ja seda kiirendada, 
aidates avada ringmajanduse võimalusi disaini parandamise, ärimudelite ja toodete 
kasutamise ning taristu optimeerimise kaudu; 

11. palub komisjonil toetada keskkonnasäästlikku digiüleminekut, mis põhineb andmete 
väärtuse maksimeerimisel, tagades samal ajal isikuandmete kaitse, ja digitehnoloogia 
võimaldatavate lahenduste kasutuselevõtul, et võimaldada ressursside kestlikku 
kasutamist ning tagada toodete ja materjalide võimalikult pikaajaline väärtus, 
vastupidavus, korduskasutatavus ja parandatavus;

12. tunneb heameelt komisjoni eesmärgi üle saavutada 2030. aastaks väga energiatõhusad, 
kestlikud ja kliimaneutraalsed andmekeskused ning luua ringmajanduse nutirakenduste 
ühtne Euroopa andmeruum; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon esitaks viivitamata 
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asjakohased reguleerivad ja muud vajalikud meetmed ning rakendaks juhtimis- ja 
turuinstrumente, et toetada andmekeskuste ja sidevõrkude puhul ringlust ning 
keskkonna- ja kliimajalajälge käsitlevate standarddokumentide ja läbipaistvuse loomist; 
nõuab kindlalt, et kõnealuste uute meetmete ja vahenditega edendataks energia- ja 
ressursitõhusust ning taastuvate energiaallikate kasutamist; soovitab, et nende meetmete 
ja instrumentide eesmärk peaks olema ka leevendada andmekeskuste mõju 
elektrivõrgule ja vähendada võrgu ülekoormusest põhjustatud kasvuhoonegaaside 
jalajälge;

13. kutsub üles võtma kasutusele digitaalsed tootepassid koos asjakohaste platvormidega 
andmete kogumiseks ja säilitamiseks Euroopa andmeruumis; rõhutab, et sellised 
tootepassid ja platvormid peaksid sisaldama koostalitlevas ja korduskasutatavas 
vormingus andmeid ning et teave peaks olema selge, usaldusväärne ja kõigile 
turuosalistele hõlpsasti kättesaadav; palub komisjonil võtta kasutusele digitaalse 
tootepassi, mis annaks teavet ELi turule lastud toodete ja materjalide, sealhulgas teisese 
toorme materjali- ja kemikaalisisalduse, ringlussevõtu tulemuslikkuse, näiteks toote 
kasutusiga, parandatavuse ja varuosade kättesaadavuse ning süsiniku-, keskkonna- ja 
sotsiaalse mõju kohta;

Teisene toore ja kriitilise tähtsusega toorained

14. rõhutab, et kriitilise tähtsusega toorainete ja teisese toorme kättesaadavus on Euroopa 
tööstuse jaoks strateegiline küsimus ning vahend, mille abil tagada liidu strateegiline 
autonoomia ja konkurentsivõime ning säilitada töökohad tootmissektoris; toetab 
seetõttu kindlalt komisjoni ambitsioonikat eesmärki luua nõuetekohaselt toimiv ELi 
teisese toorme turg; rõhutab, et puhaste ja ohutute materjalitsüklite saavutamine on 
usaldusväärse teisese toorme turu loomise eeldus ELis; on veendunud, et Euroopa 
Kemikaaliameti (ECHA) loodud andmebaas toodetes kui sellistes või komplekssetes 
objektides sisalduvate probleemsete ainete kohta (SCIP-andmebaas) stimuleerib 
innovatsiooni tööstuses;

Puit ja biomajandus

15. kordab, et metsandussektor saab oluliselt kaasa aidata biopõhise ringmajanduse 
arengule; julgustab komisjoni uurima eri mehhanisme, sealhulgas turupõhiseid 
mehhanisme, et stimuleerida taastuvate toorainete, sealhulgas puidu ja puidutoodete 
kasutamist, mis on kasulik kliima seisukohast, edendades ühtlasi puidu kõige tõhusamat 
kasutamist ja järgides kaskaadkasutuse põhimõtet; rõhutab vajadust ergutada 
investeerimist kestliku ja kohaliku ringbiomajanduse arendamisse; rõhutab seetõttu, kui 
oluline on viia ELi tööstus- ja biomajanduse strateegiad vastavusse ringmajanduse 
tegevuskavaga; 

Hooned

16. tuletab meelde, et ehitus- ja lammutustööstuse mineraaljäätmed, sealhulgas 
väljakaevatud pinnas, moodustavad Euroopas suurima osa kogu majandustegevuse 
tagajärjel tekkivate ja majapidamistest pärit jäätmete koguhulgast; rõhutab ehitus- ja 
lammutusjäätmete vähendamise ja asjakohase majandamise vajadust; märgib, et ehitus- 
ja lammutusjäätmete läbipaistvuse ja jälgitavuse parandamine on vajalik jäätmete 
identifitseerimise parandamiseks, usalduse loomiseks korduskasutatud või 
ringlussevõetud materjalide kvaliteedi ja ohutuse vastu, kõigi ehitusjäätmete asjakohase 
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ja ohutu käitlemise tagamiseks ning ohtlike ainete asendamiseks jäätmevoogudes, et 
kaitsta elanike ja töötajate tervist ning keskkonda; tuletab sellega seoses meelde ELi 
ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise protokolli tähtsust;

17. rõhutab samuti, et ehitus on ringmajanduse ja heitkoguste vähendamise vastastikuse 
täiendavuse põhivaldkond; rõhutab üldist vajadust minna ehitustoodete ja -materjalide 
hankimisel ja tootmisel ning nende ehitustöödeks kasutamisel üle kestlikule ja 
ringluspõhisemale majandusele; 

18. rõhutab, et ehitussektor kuulub kõige vähem automatiseeritud ja digitaliseeritud 
sektorite hulka ning et uuendusliku ja tulevikku suunatud tehnoloogia kasutamine 
ehitusplatsidel suurendaks sektori digitaliseerituse ulatust ja seega ka ressursitõhusust; 
kutsub komisjoni üles kaaluma tõhususe ja korduskasutatavuse kriteeriumide lisamist 
määruse (EL) nr 305/2011 läbivaatamisel1;

Keskkonnahoidlik riigihange

19. rõhutab, kui oluline on ELi siseturu elavdamiseks kehtestada keskkonnahoidliku 
riigihanke kriteeriumid, mis ei põhjusta ettevõtjatele ja riiklikele haldusasutustele liigset 
halduskoormust, võimaldamaks kasutajatel eelistada kestlikke ja kliimasõbralikke 
materjale; kutsub liikmeriike üles maksimeerima ja edendama materjalide 
korduskasutamist, ringlussevõttu ja tagastamist, sealhulgas oma hankestrateegiates ja 
riiklikult rahastatud renoveerimis- ja ehitusprojektides, vaadates läbi keskkonnahoidlike 
riigihangete eesmärgid ning lihtsustades ja seostades hoonete renoveerimise 
energiatõhususe, keskkonna- ja sotsiaalseid kriteeriume;

Patareid ja akud

20. on veendunud, et akude täiustatud ringlussevõtu kavad võiksid anda märkimisväärse osa 
ELis akude ringtootmiseks vajalikust toorainest; kiidab heaks komisjoni kava esitada 
seadusandlikud ettepanekud, et tagada kõikide patareide ja akude jaoks ohutu, 
ringluspõhine ja kestlik väärtusahel, ehkki normides tuleks eristada patareid ja akud 
tüübi ja/või kasutusviisi järgi ning normidesse tuleks integreerida nende ökodisain, et 
parandada nende asendatavust ja ringlussevõetavust disaini alusel, samuti peaksid 
normid hõlmama sotsiaalselt ja keskkonna seisukohalt vastutustundlikke hankeid; 
toonitab vajadust luua Euroopas tugev ja kestlik aku- ja salvestusklaster;

21. on mures, et patareisid ja akusid käsitlevas direktiivis on kasutatud akud liigitatud 
jäätmeteks sõltumata korduskasutamisest ning see võib korduskasutamist takistada; 
tunnistab, et korduskasutatud akusid ei tagastata ringlussevõtuks ning et 
ohutusstandardeid ei kontrollita, kui akule antakse uus kasutusotstarve, millel on 
teistsugused omadused kui algselt kavandatud; kutsub komisjoni üles kohaldama 
ümberehitaja suhtes, kes aku uuesti turule toob, laiendatud tootjavastutust, millega 
kaasnevad toimivus- ja ohutustagatised; kutsub komisjoni üles tegema patareisid ja 
akusid käsitleva direktiivi läbivaatamisel ettepanekuid akude kogumise, 
korduskasutamise ja ringlussevõtu ambitsioonikate eesmärkide kohta ning pärast 
põhjalikku hindamist primaarpatareide ja -akude järkjärgulise kaotamise kohta, kui on 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrus (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse 
ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ 
(ELT L 88, 4.4.2011, lk 5).
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olemas alternatiivid, ning looma üleeuroopalise kasutatud akude pandi- või 
tagasiostusüsteemi, et suurendada akude väärtusahela ringluspõhisust ja kestlikkust;

22. rõhutab vajadust edendada veelgi programmi „Euroopa horisont“ raames ringlussevõtu 
protsesside ja tehnoloogiate alast teadus- ja innovatsioonitegevust, et suurendada akude 
ringmajandusalast potentsiaali; tunnistab VKEde rolli kogumis- ja 
ringlussevõtusektorites;

Tööstus

23. osutab, et ringmajandusel põhinev lähenemisviis, mis kõrvaldaks raiskamise ning 
hoiaks varad, tooted ja komponendid kasutuses, samal ajal ressursse tootlikult ja 
tõhusalt kasutades, võib vähendada peamiste tööstuslike materjalide, nagu plast, teras ja 
tsement, ülemaailmseid CO2 heitkoguseid 40 % võrra; nõuab seetõttu selgete 
eesmärkidega jäätmete vähendamist ja toorainete korduskasutamist käsitlevate 
pikaajaliste tegevuskavade kehtestamist, et parandada CO2-mahukate tööstusharude ja 
materjalide (näiteks plast, teras ja tsement) ringlust; palub komisjonil kaaluda jäätmete 
vähendamise eesmärkide kehtestamist tööstuslike ja kaubanduslike jäätmevoogude 
jaoks ning hinnata, kuidas saaks prügilatesse sattuvaid tööstus- ja kaubandusjäätmeid 
vähendada eelkõige materjalide ringluse kaudu;

24. on seisukohal, et ringmajanduse rakendamisel on Euroopa terasetööstuse tuleviku jaoks 
suur potentsiaal; rõhutab suurt potentsiaali terase materjalitõhususe suurendamisel; 
rõhutab vajadust märkimisväärselt pikendada terasepõhiste toodete kasutusiga 
kodumasinate, autotööstuse toodete ning mehaanika- ja elektriseadmete valdkonnas; 
rõhutab, et nende toodete kasutusea pikendamine võib vähendada terasetoodangut ja 
seega kasvuhoonegaaside heitkoguseid; juhib tähelepanu sellele, et ELil on 
märkimisväärne vanametallivaru, mida saab ringmajanduses kasutada; rõhutab, et selle 
parem kasutamine võimaldaks vähendada primaarsektoris tootmiseks vajaliku 
rauamaagi ja koksi impordikoguseid;

25. rõhutab, et tõelise ringmajanduse ja parema ökodisaini rakendamine võib aidata 
vähendada tsemenditööstuse CO2 heidet, suurendades tsemendi materjalitõhusust, 
eelkõige optimeerides betooni ja selle koostisosade kasutamist; 

26. tuletab meelde, et ringlusest saadav ressursikasum on alumiiniumi puhul eriti suur, kuna 
alumiiniumi ümbersulatamine nõuab ainult 5 % uue tootmise jaoks vajalikust energiast, 
vähendades seega märkimisväärselt CO2 heidet; rõhutab, et kui alumiiniumi kogumine 
hoonetest ja autodest on juba praegu väga kõrgel tasemel, on tarbekaupade puhul see 
määr palju madalam; kutsub komisjoni üles uurima regulatiivseid võimalusi, mille abil 
tagada alumiiniumkomponentide parem eraldamine lammutamistööde käigus;

Töötervishoid ja -ohutus ning tarbijate teadlikkus

27. rõhutab, et tõelisele ringmajandusele üleminekul tuleb pidada läbirääkimisi 
ametiühingutega, et tagada töötajate tervise ja ohutuse kaitse; rõhutab, et kui töötajate 
töötingimused ei ole piisavalt ohutud, tekitab see tervise- ja ohutusriske kogu ühiskonna 
jaoks, ning usub seetõttu, et ringmajanduse poliitikameetmed ja tegevus tuleb 
kavandada koos riskihinnangutega, milles võetakse arvesse töötajate tervist;

28. juhib tähelepanu tarbijate tähtsale rollile üleminekul ringmajandusele ning rõhutab 
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teadlikkuse suurendamise ja tarbijate harimise tähtsust; rõhutab, et tarbijatele esitatav 
teave toote ringlussevõtu ja parandamise kohta peab olema kergesti mõistetav.



PE653.859v02-00 10/11 AD\1219792ET.docx

ET

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev 1.12.2020

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

69
0
4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard 
Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel 
Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-
Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Ignazio 
Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo 
Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Niels Fuglsang, Lina Gálvez 
Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Bart Groothuis, Christophe 
Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, 
Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena 
Kloc, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, 
Thierry Mariani, Eva Maydell, Joëlle Mélin, Dan Nica, Angelika 
Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš 
Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara 
Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Sara 
Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, 
Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie 
Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Cornelia Ernst, Gianna Gancia, Klemen Grošelj, Dace Melbārde, Csaba 
Molnár



AD\1219792ET.docx 11/11 PE653.859v02-00

ET

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

69 +
PPE François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu 

Buşoi, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, 
Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna 
Virkkunen, Pernille Weiss

S&D Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Ivo Hristov, 
Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Csaba Molnár, Dan Nica, Tsvetelina 
Penkova, Patrizia Toia

RENEW Nicola Beer, Nicola Danti, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

ID Paolo Borchia, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella 
Tovaglieri

VERTS/ALE François Alfonsi, Michael Bloss, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, 
Marie Toussaint

ECR Izabela-Helena Kloc, Dace Melbārde, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski

GUE/NGL Manuel Bompard, Marc Botenga, Cornelia Ernst

NI Andrea Caroppo, Ignazio Corrao, Clara Ponsatí Obiols

0 -

4 0
RENEW Martina Dlabajová

ECR Robert Roos, Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský

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


