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PARLAMENTUL EUROPEAN
RĂSPUNSURILE LA CHESTIONARUL ADRESAT

COMISARULUI ASHTON

Partea A – Întrebări cu caracter general

I. Date cu caracter personal și profesional

1. Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră profesionale au 
avut, în opinia dumneavoastră, un rol deosebit pentru numirea 
dumneavoastră și pentru viitoarele sarcini în calitate de comisar?

Sunt un cetățean european dedicat, cu experiență în susținerea proiectului Uniunii Europene și 
cu o puternică credință în valoarea și necesitatea unei Uniuni Europene eficiente. În calitate de 
lider al Camerei Lorzilor am coordonat aprobarea Tratatului de la Lisabona de către această 
cameră. Am dobândit experiență practică în politica europeană și în negocierea la nivel 
interguvernamental, în special ca urmare a activității pe care am desfășurat-o în calitate de 
ministru al justiției al Regatului Unit în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne.
Activitatea presupunea prezidarea reuniunilor consiliului menționat în contextul asigurării 
președinției UE de către Regatul Unit în anul 2005. În calitate de subsecretar parlamentar al 
Regatului Unit în Departamentul pentru probleme constituționale, am condus negocierile 
internaționale în domeniul comerțului cu servicii juridice cu India și Africa de Sud.

Am o experiență solidă în domeniul comercial și economic, dat fiind că am ocupat funcția de 
director al „Charity Business in the Community” în Regatul Unit, instituție care lucrează cu 
întreprinderile cu scopul de a le încuraja să se implice în cadrul comunității și de a dezvolta 
potențialul persoanelor cu care încheie un raport de muncă. Această experiență mi-a permis să 
cunosc provocările cu care se confruntă întreprinderile europene atunci când trebuie să 
găsească un echilibru între cerințele de competitivitate ale economiei mondiale și obligațiile 
pe care le au față de comunitățile din care fac parte. Este în special cazul întreprinderilor mici 
și mijlocii, care sunt în continuare motorul economiei europene și care vor constitui o 
prioritate centrală a activității mele în calitate de comisar pentru comerț, menționez în acest 
sens îmbunătățirea accesului acestora pe piață.

II. Independența

2. Ce înțelegeți prin obligația dumneavoastră de independență în îndeplinirea 
sarcinilor care vă sunt încredințate și cum intenționați în mod concret să 
puneți în aplicare acest principiu?

Acord o mare importanță principiului independenței comisarilor, principiu consacrat în tratat.
Este o parte esențială a modului de lucru al Comisiei și a felului în care aceasta își 
îndeplinește atribuțiile. Acest principiu al independenței ne permite să ascultăm diferitele 
puncte de vedere și opinii și să tragem învățăminte, pentru a contribui astfel la interesul 
european comun. Acesta este unul din punctele forte care permite Comisiei să asume pe 
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deplin rolul de mediator imparțial, spre folosul Uniunii Europene. Este deosebit de important 
a menține această tradiție a independenței.

După cum știți, dețin un titlu nobiliar pe viață. Nu pot renunța la titlul de „baroneasă” 
deoarece acesta mi-a fost acordat pe viață. În virtutea acestui titlu, sunt membră a Camerei 
Lorzilor din Regatul Unit. Pe durata mandatului meu de comisar am solicitat Camerei 
Lorzilor concediu. În practică aceasta înseamnă că, deși păstrez titlul, nu voi participa la 
reuniunile Casei Lorzilor, nu îmi voi exprima votul, nu voi ține discursuri în această cameră și 
nici nu voi beneficia de indemnizații pe durata mandatului.

3. Puteți furniza Parlamentului European detalii cu privire la activitățile 
dumneavoastră recente și actuale din domeniul afacerilor, financiar și politic 
sau detalii privind orice alt angajament care ar putea fi incompatibil cu 
viitoarele dumneavoastră sarcini?

Nu am interese de natură comercială sau financiară, iar interesele mele politice vor fi 
complementare noului meu rol, fără a exista vreo incompatibilitate. Am luat la cunoștință 
normele privind etica și integritatea prevăzute în Codul de conduită al comisarilor și 
intenționez să le respect pe deplin. Astfel cum am arătat în răspunsul la întrebarea precedentă, 
am luat toate măsurile necesare pentru a mă asigura că nu există nici un conflict între statutul 
meu de baroneasă și îndatoririle mele în calitate de comisar.

III. Viitorul Uniunii Europene

4. Strategia de la Lisabona este o strategie pe zece ani, care urmărește 
transformarea Uniunii Europene în economia cea mai dinamică, competitivă 
și compatibilă cu o dezvoltare durabilă din lume, până în 2010. Strategia de la 
Lisabona include cei 3 piloni ai dezvoltării durabile: economia, afacerile 
sociale și mediul. Anul 2010 va coincide cu terminarea mandatului 
dumneavoastră. În calitate de comisar, ce acțiuni ați întreprinde pentru a 
accelera progresele înregistrate în atingerea obiectivelor de la Lisabona și 
care ar trebui să fie, în opinia dumneavoastră, principalele priorități?

Strategia de la Lisabona reînnoită pentru creștere și locuri de muncă este un element esențial 
pentru viitorul economic al Europei și pentru capacitatea acesteia de a menține societăți 
puternice, fundamentate pe creștere durabilă. Strategia a permis reunirea guvernelor, 
parlamentelor și intereselor europene în jurul unui set unic de obiective politice, fapt care a 
contribuit la obținerea unei abordări mai integrate în elaborarea politicilor în domeniile 
aferente, în întreaga Europă. Strategia este vitală pentru pregătirea Europei la provocările pe 
care le reprezintă globalizarea și îmbătrânirea populației. Comisia joacă un rol important în 
menținerea dinamismului reformei și în asistarea statelor membre în îndeplinirea 
angajamentelor asumate.

S-au întreprins, de asemenea, acțiuni importante la nivelul Uniunii. Aș dori să menționez în 
acest sens, adâncirea pieței interne a energiei și reorientarea utilizării fondurilor structurale 
spre proiecte care au ca obiectiv reînnoirea economică prin stimularea creșterii și prin crearea 
de noi locuri de muncă. Propunerile formulate anul trecut în materie de energie și schimbări 
climatice marchează un alt pas important înainte.
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În practică, aceasta înseamnă a recunoaște că puterea economică a Europei și crearea de locuri 
de muncă în cadrul acesteia depind de capacitatea noastră de a fi competitivi în economia 
mondială, presupune, de asemenea, implicare pentru a garanta piețe mondiale deschise, unde 
societățile europene beneficiază de tratament echitabil și unde normele de comerț sunt 
respectate de participanți. Totodată, înseamnă a recurge la acorduri comerciale pentru a 
deschide calea spre noi oportunități de creștere și dezvoltare atât pentru Europa cât și pentru
partenerii acesteia.

Evident, actuala criză financiară va crea un context nou și dificil. Cu toate acestea, oricare ar 
fi dificultățile pe care le întâmpinăm în prezent, trebuie să gândim pe termen lung. Provocările 
fundamentale rămân aceleași. În continuare, trebuie să modernizăm economiile noastre, 
pentru ca acestea să poată beneficia de oportunitățile viitoare și să poată concura cu puterile 
economice emergente, precum China, India și alte țări. Trebuie să ne asigurăm că forța de 
muncă are calificările necesare pentru a beneficia de oportunitățile viitoare. Trebuie să ne 
pregătim pentru schimbările de natură demografică. Tranziția la economia cu emisii reduse de 
dioxid de carbon este mai urgentă ca oricând. Prin consolidarea fundamentelor economiilor 
noastre, putem accelera redresarea și putem asigura o mai mare durabilitate. De asemenea, 
Strategia de la Lisabona va face ca economiile noastre să fie mai flexibile, mai rezistente și 
mai bine pregătite pentru șocurile viitoare.

Pe plan comercial, principala provocare constă în a modela globalizarea în așa fel încât să 
putem beneficia cu toții. Pentru a da un singur exemplu în acest sens - actualul tumult 
economic face ca necesitatea unui acord comercial global să fie mai urgentă ca niciodată.
Aceasta presupune consolidarea unui sistem puternic de norme comerciale globale care să 
reflecte necesitățile țărilor în curs de dezvoltare și care să insufle o doză de încredere în 
sistemul comercial internațional.

5. Ce intenționați să faceți pentru a îmbunătăți imaginea publică a Comisiei?

Venind din Regatul Unit, euroscepticismul nu este ceva nou pentru mine. Însă și eu consider, 
conform celor expuse de președintele Barroso în primul său discurs în fața Parlamentului 
European, că „cea mai mare provocare cu care ne confruntăm nu este euroscepticismul unui 
număr restrâns de persoane ci euroapatia multora”. Provocarea noastră, a comisarilor și a 
parlamentarilor, este de a demonstra că Europa este importantă și că poate oferi soluții la 
provocările globale.

În calitate de comisar voi continua să subliniez cât de importantă este Uniunea Europeană 
pentru viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Convingerea care a ghidat, în trecut, activitatea 
mea politică în calitate de proeuropean este următoarea: Europa trebuie să aducă o schimbare 
pozitivă în viața oamenilor obișnuiți. În politica comercială cred că aceasta înseamnă garanția 
acordării unei atenții speciale nevoilor întreprinderilor mici și mijlocii, care au la dispoziție 
elementele necesare pentru a deveni prospere în economia mondială, dar care întâmpină 
dificultăți suplimentare în acest demers datorită dimensiunii și resurselor de care dispun.

Așteptările pe care oamenii le au de la UE au evoluat în ultimii 50 de ani, concomitent cu 
evoluția Europei și a lumii din jurul nostru. Majoritatea europenilor sunt de acord că 
societățile noastre pot rezolva multe din cele mai importante provocări cu care ne confruntăm 
în prezent numai în mod colectiv și prin acțiunea la scară europeană. Este în special cazul 
provocărilor precum schimbările climatice, politica energetică, migrația, reducerea sărăciei pe 
plan mondial și aspectele legate de securitate și justiție. Actuala criză economică pune în 
evidență, cel mai bine, interdependența dintre economiile noastre și faptul că acțiunea la scară 
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națională nu este suficientă. Pentru a fi utili europenilor trebuie să arătăm că înțelegem aceste 
provocări și că suntem în măsură să găsim o soluție.

De asemenea, Comisia are o responsabilitate importantă în materie de comunicare. Nu cred că 
este vorba doar de a vinde politicile UE opiniei publice. Este un proces care presupune dialog 
și dezbatere, un proces în care instituțiile europene implică și consultă cetățenii europeni. Pe 
lângă faptul de a explica oamenilor care sunt problemele UE, trebuie să ascultăm care sunt 
preocupările oamenilor și să integrăm opiniile lor în procesul de elaborare a politicilor.
Aceasta se poate realiza direct sau prin intermediul Parlamentului European. În calitate de 
comisar voi sprijini obiectivul Comisiei de a crea o dezbatere publică animată cu privire la 
obiectivele și politicile UE – fără a omite țara pe care o cunosc cel mai bine.

IV. Responsabilitatea democratică față de Parlamentul European

6a. Ce înțelegeți prin responsabilitatea dumneavoastră față de Parlamentul 
European?

Voi respecta pe deplin și voi pune în aplicare angajamentele asumate de Comisie în contextul 
Acordului-cadru din 2005, inclusiv principiul potrivit căruia fiecare comisar își asumă 
responsabilitatea politică pentru acțiunile întreprinse în domeniul său de competență, fără a 
aduce atingere principiului colegialității Comisiei.

Am experiență în stabilirea de contacte cu Parlamentul European, atât prin activitatea mea 
legată de Tratatul de la Lisabona, cât și în calitate de ministru de justiție pentru trei ani în 
Regatul Unit, dar și în cadrul președinției britanice a UE din 2005. Sunt convinsă de 
importanța politică fundamentală pentru eficacitatea și legitimitatea Uniunii Europene a 
răspunderii comisarilor și a întregului Colegiu în fața Parlamentului European. Parlamentul 
European este singura instituție europeană aleasă în mod direct și, astfel, beneficiază de 
legitimitate democratică deplină, fiind organul reprezentativ al popoarelor Europei.
Parlamentul European a avut și continuă să aibă un rol esențial în dezvoltarea Uniunii 
Europene, oferind o viziune puternică a rolului UE în viața europenilor și apropiind Europa de 
cetățenii săi. Progresele introduse prin Tratatul de la Lisabona – și nu în ultimul rând prin cele 
din aria mea de responsabilitate, cea a politicii comerciale – vor contribui la consolidarea 
acestui rol.

Concret, Parlamentul trebuie să își poată exercita controlul său democratic în mod eficace.
Aceasta înseamnă să se asigure disponibilitatea informațiilor complete necesare pentru 
exercitarea acestui control și furnizarea în timp util a acestora. Mă angajez să ofer în mod 
constant Parlamentului informații complete din sfera politicii comerciale, continuând astfel 
practica ultimilor doi predecesori ai mei. Consider că acest fapt înseamnă punerea la 
dispoziția Parlamentului a informațiilor de care dispune Comisia împreună cu Consiliul, 
participarea constantă la sesiunile plenare, precum și disponibilitatea mea în ceea ce privește 
oferirea de explicații și prezentarea de rapoarte cu privire la acțiunile Comisiei și motivațiile 
acestora. Cred că am o sarcină importantă de a acorda atenția cuvenită preocupărilor 
Parlamentului și de a lua serios în considerare opiniile acestuia. Îmi exprim interesul pentru 
continuarea acestui dialog strâns pe care l-am inițiat deja.

6b. Din punct de vedere strict politic, considerați că în cazul în care o audiere 
ar duce la o concluzie negativă, comisarul propus ar trebui să-și retragă 
candidatura?
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Subscriu pe deplin la principiul definit în Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul 
European și Comisie, conform căruia Președintele Comisiei poate solicita unui membru al 
Comisiei să demisioneze în cazul în care Parlamentul își exprimă o lipsă de încredere.

Permiteți-mi să adaug că sunt încântată să am ocazia să mă prezint în fața Parlamentului chiar 
la începutul mandatului meu și înainte de preluarea responsabilităților operaționale 
importante.

6c. În ce măsură vă considerați responsabil(ă) pentru răspunsurile furnizate 
de către serviciile dumneavoastră din Parlament, în urma cererilor formulate 
de Comisia dumneavoastră pentru petiții sau de alte comisii competente? Dacă 
s-ar întâmpla să fiți nevoit(ă) să justificați sau să explicați demersuri sau 
omisiuni anterioare ale Comisiei, în ce măsură v-ați considera responsabil(ă) 
față de Parlament?

După cum am precizat, accept pe deplin principiul consacrat în Acordul-cadru privind relațiile 
dintre Parlamentul European și Comisie potrivit căruia „fiecare membru al Comisiei își asumă 
responsabilitatea politică pentru acțiunile întreprinse în domeniul de care este responsabil, 
fără a aduce atingere principiului colegialității Comisiei”. Voi considera răspunsurile 
formulate de serviciile din subordinea mea ca fiind în numele meu și îmi voi asuma în mod 
corespunzător răspunderea politică pentru acestea.

Voi depune eforturi ca, pentru domeniile aflate în sfera mea de competență, să nu existe nici o 
discontinuitate în ceea ce privește răspunderea Comisiei în fața Parlamentului. Fiind nou-
venită în acest portofoliu, desigur că voi analiza și îmi voi pune amprenta asupra politicilor. În 
cazul în care va trebui să revin asupra anumitor opțiuni strategice anterioare și să aduc 
modificări acestora, desigur că voi informa și oferi explicațiile corespunzătoare 
Parlamentului. De asemenea, îmi exprim disponibilitatea de a justifica sau de a oferi explicații 
cu privire la acțiunile anterioare ale Comisiei.

6d. Ce înțelegeți prin noțiunea de responsabilitate politică față de Parlament 
în ceea ce privește activitățile Direcției/Direcțiilor dumneavoastră Generale?
Ce măsuri intenționați să aplicați pentru a asigura buna funcționare a 
Direcției/Direcțiilor dumneavoastră Generale?

Răspund în fața Colegiului pentru activitățile mele și pentru cele ale Direcției Generale 
Comerț, în timp ce directorul general este răspunzător față de mine și Colegiu pentru punerea 
corectă în aplicare a orientărilor stabilite în comun și pentru administrarea direcției generale.
Contribui la această poziție de comisar cu ani de experiență la nivel ministerial în Regatul 
Unit în gestionarea unor echipe departamentale de diferite dimensiuni. Am convingerea că 
forța unei echipe eficace constă în asigurarea cadrului necesar unor discuții deschise cu privire 
la opțiunile strategice, precum și în înțelegerea clară a rolurilor și responsabilităților.

Aș dori să adaug că sunt convinsă de faptul că relațiile dintre comisari și departamente trebuie 
să se bazeze, înainte de toate, pe loialitate, încredere și transparență – în special în ceea ce 
privește contactele cu exteriorul. Doresc ca serviciile din subordine să facă dovada celor mai 
înalte standarde de probitate profesională și o deontologie exemplară, care să răspundă atât 
așteptărilor publicului, cât și ale actualului Parlament.
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Sunt conștientă că în urma reformelor realizate de ultima Comisie multe din mijloacele de 
acțiune necesare oferirii unor servicii publice de cel mai înalt nivel sunt acum disponibile.
Intenționez să folosesc în totalitate aceste mecanisme. În baza planurilor anuale de gestionare 
și ale rapoartelor anuale de activitate ale direcției generale, mă voi asigura că obiectivele 
strategice ale Direcției Generale Comerț sunt definite în mod clar și că progresele înregistrate 
sunt îndeaproape monitorizate.

De asemenea, voi acorda toată atenția cuvenită activității și recomandărilor formulate de 
diferitele organe de control: propria structură de audit intern a direcției generale, serviciile de 
audit ale Comisiei și Curtea de Conturi Europeană, precum și activității desfășurate de 
actualul Ombudsman numit de Parlament.

Voi avea întâlniri săptămânale cu membrii conducerii la nivel înalt a direcției generale în 
vederea discutării evoluțiilor din domeniul politicii comerciale și voi menține contacte 
periodice cu directorul general. Doresc să fiu informată în mod constant cu privire la aspectele 
administrative importante, inclusiv cu privire la activitățile care asigură conformitatea 
activității noastre cu cele mai înalte standarde deontologice. De asemenea, cel puțin de două 
ori pe an, voi avea o întâlnire cu directorul general cu privire la aspecte specifice legate de 
controale interne și de audit.

7. Cât de importantă considerați că este punerea în aplicare a cooperării 
interinstituționale (Comisie-Parlament), în special în cazul comisiilor 
parlamentare care se încadrează în domeniul dumneavoastră de competență?
În acest nou context, care este pentru dumneavoastră semnificația cuvântului 
„transparență” în cadrul procedurii legislative interinstituționale dintre 
Parlamentul European, Consiliu și Comisie, în particular, și al relațiilor 
interinstituționale, în general?

Din experiența dobândită în calitate de președinte al Camerei Lorzilor, sunt conștientă cât de 
importantă este buna cooperare dintre executiv și parlament pentru a garanta eficacitatea 
politicilor. Acest fapt este valabil, în special, pentru contextul politic din Regatul Unit unde 
guvernului laburist îi lipsește majoritatea necesară în camera superioară, astfel că abilitatea de 
a coopera cu ceilalți și de a construi coaliții este esențială. Prin urmare, sunt ferm convinsă că 
o bună cooperare interinstituțională este vitală pentru eficiența, transparența, legitimitatea și 
buna guvernare a instituțiilor UE.

Consider că existența unor relații bune între comisari și comitetele relevante pentru activitatea 
acestora este fundamentală. Cred că ar trebui să căutăm mereu modalități de îmbunătățire a 
acestor relații, prin consolidarea dialogului, printr-o prezență și un schimb de informații mai 
susținut. De asemenea, este important ca opiniile exprimate de o comisie a Parlamentului să 
fie urmărite cu rapiditate și în mod cuprinzător de către Comisie.

Consider că este o parte importantă a sarcinilor unui comisar de a fi răspunzător în fața 
sesiunilor plenare ale Parlamentului, dar și de a participa periodic la întâlnirile comisiilor 
Parlamentului, atât la invitația acestora, cât și din proprie inițiativă. După cum am menționat 
anterior, cred că este de datoria mea să arăt disponibilitate față de membrii comisiilor. În baza 
primelor mele contacte stabilite în ultimii ani, doresc să stabilesc o comunicare directă cu 
membrii Parlamentului European, astfel încât să pot oferi informații prompte și clare ca 
răspuns la îngrijorările acestora. Prezentarea mea în fața Parlamentului va reprezenta o primă 
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ocazie pentru a stabili o bună relație de lucru cu comisiile cel mai direct implicate în domeniul 
meu de responsabilitate, bazată pe încredere reciprocă și respect.

V. Integrarea dimensiunii egalității între bărbați și femei

8. Ce măsuri concrete considerați că sunt necesare pentru a face în așa fel încât conceptul 
de integrare a dimensiunii egalității între bărbați și femei în toate domeniile să fie pus în 
aplicare în domeniul dumneavoastră de competență specific? Ce strategie politică aveți și 
ce resurse financiare și umane considerați că sunt necesare pentru a pune în aplicare acest 
concept de integrare a egalității între bărbați și femei în cadrul portofoliului 
dumneavoastră?

Voi fi prima femeie comisar din partea Regatului Unit și prima femeie comisar pentru comerț, 
ceea ce reprezintă o dovadă a faptului că femeile sunt în continuare insuficient reprezentate la 
nivelurile cele mai înalte ale Uniunii Europene. De-a lungul întregii mele cariere și înainte de 
a deveni membru al Parlamentului European, am arătat un interes deosebit pentru aspectele 
legate de egalitatea între femei și bărbați. Am fost responsabilă de înființarea organizației 
caritabile „Opportunity Now”, care rămâne una din cele mai importante organizații în
domeniul apărării drepturilor femeilor din Regatul Unit.

Consider că egalitatea dintre femei și bărbați rămâne un domeniu în care principiile UE au 
afectat în mod direct viețile, condițiile de lucru și de viață, precum și pachetele salariale ale 
milioane de europeni. Cu toate acestea, rămân foarte multe de făcut pentru regândirea 
modului în care ne organizăm viețile profesionale, astfel încât să reflecte mai bine nevoile 
femeilor, precum și echilibrul dintre profesie și viața privată și de familie. Instituțiile UE și 
statele membre trebuie să continue includerea perspectivei egalității între bărbați și femei în 
toate domeniile de politică și în toate etapele procesului decizional.

În ceea ce privește politica comercială, o primă direcție prin care aceasta poate contribui 
privește recunoașterea capacității comerțului de a ajuta țările sărace să se elibereze de sărăcie 
și să elimine agricultura de subzistență, aducând astfel mai multe oportunități economice și 
educaționale pentru femei. Acesta este unul din motivele pentru care trebuie să direcționăm 
activitățile de liberalizare a comerțului atât la nivel multilateral, cât și bilateral, într-o manieră 
care să încurajeze apariția de noi oportunități economice pentru țările cele mai sărace. De 
asemenea, aș dori să subliniez implicarea si cooperarea cu societatea civilă în legătură cu 
aceste aspecte. Direcția generală pe care o conduc va găzdui în luna decembrie o întâlnire a 
societății civile privind aspecte legate de acordurile de parteneriat economic și oportunitățile 
pentru femei și, de asemenea, a finanțat studii ale societății civile privind problemele de 
interes pentru femei.

În ceea ce privește practica din cadrul direcției generale pe care o conduc, am fost informată 
că au fost depuse eforturi considerabile în mai multe privințe, inclusiv echilibrul general între 
sexe la nivelul conducerii, o mai mare concentrare pe echilibrul dintre profesie și viața privată 
și pe eforturile de creștere a gradului de sensibilizare cu privire la aspectele legate de 
egalitatea dintre femei și bărbați. Am plăcerea să confirm faptul că voi sprijini activitățile 
direcției generale pe care o conduc în realizarea și aprofundarea unor asemenea inițiative, 
asigurând resursele umane și financiare necesare pentru atingerea acestor obiective.
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