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Część B – pytania szczegółowe

1. Komunikat „Globalny wymiar Europy” uznawany jest za deklarację 
polityczną Komisji dotyczącą handlu międzynarodowego oraz 
zewnętrznego elementu jej strategii konkurencyjności. Czy w świetle 
poważnego kryzysu finansowego, rosnących cen żywności oraz ciągłego 
pogarszania się światowych warunków środowiska, które w znacznym 
stopniu będą miały wpływ na handel międzynarodowy i gospodarkę 
światową, przewiduje Pani dostosowanie którejkolwiek z dziedzin 
polityki handlowej wymienionych w tym komunikacie, a w 
szczególności dostępu towarów i usług unijnych do rynków w krajach 
trzecich, wykorzystania instrumentów ochrony handlu, dochodzenie i 
egzekwowanie praw własności intelektualnej w krajach trzecich oraz 
dostępu firm unijnych do głównych zagranicznych rynków zamówień 
publicznych?

Komunikat „Globalny wymiar Europy” porusza specyficzną kwestię: w jaki sposób 
polityka handlowa może wspierać zewnętrzną konkurencyjność gospodarczą Europy i 
pomóc nam zbudować silniejsze społeczeństwa? Zgodnie z głównym argumentem 
komunikatu otwartość Unii na handel, otwartość innych partnerów na UE i 
zaangażowanie w gospodarkę światową mają kluczowe znaczenie dla siły naszych 
gospodarek i społeczeństw. Oczywiście musimy być gotowi dostosowywać 
poszczególne elementy tej polityki do zmieniającej się sytuacji na świecie. Musimy w 
dalszym ciągu dostosowywać sposób naszej pracy i mieć pewność, że zajmujemy się 
właściwymi problemami. Wierzę jednak, że bieżący kryzys tylko podkreśla znaczenie 
złożonego w komunikacie zobowiązania do zapewniania uczciwych warunków 
handlu i otwartej gospodarki światowej opartej na określonych zasadach, a także 
skutecznych środków egzekwowania tych zasad. 

Komunikat został oparty na dogłębnej analizie gospodarczej popartej danymi za rok 
2007, które wykazują, że UE w dalszym ciągu osiąga dobre wyniki na rynkach 
zagranicznych, w szczególności w zakresie towarów i usług wymagających 
szczególnych umiejętności lub wiedzy specjalistycznej. Jesteśmy i będziemy 
kontynentem handlującym, silnie powiązanym ze światowymi łańcuchami dostaw, 
uzależnionym od rynków światowych zarówno pod względem produktów przez nas 
importowanych, jak i pod względem eksportu. 



- 2 -

Trudno jest na obecnym etapie przewidzieć, jaki wpływ wywrze obecny kryzys 
finansowy na naszą sytuację lub ogólnie na handel międzynarodowy. Musimy 
nastawić się na spadek popytu na rynkach rozwiniętych w miarę ograniczania 
wydatków konsumpcyjnych oraz prawdopodobnie zbliżone osłabienie niektórych z 
naszych rozwijających się partnerów wśród gospodarek wschodzących. Spadek 
koniunktury na świecie to moment, w którym mogą się nasilić tendencje 
protekcjonistyczne w Europie i wśród naszych partnerów handlowych. Powyższe 
warunki pogarsza jeszcze rosnący nacisk na zasoby takie jak podstawowe produkty 
żywnościowe oraz pilna potrzeba ograniczenia wpływu wzrostu gospodarczego na 
środowisko naturalne, zarówno w Europie, jak i w krajach rozwijających się. 

Ogólnie rzecz ujmując, wierzę, że cele priorytetowe określone w komunikacie 
„Globalny wymiar Europy” odnoszą się również do obecnej sytuacji. Ważne jest, 
byśmy w dalszym ciągu silnie angażowali się w zapewnianie naszym firmom 
uczciwego dostępu do rynków zagranicznych oraz wypełnianie przez naszych 
partnerów swoich zobowiązań w ramach członkostwa w WTO. Ważnym narzędziem 
w tym zakresie są negocjacje w sprawie kompleksowych umów o wolnym handlu z 
gospodarkami wschodzącymi. Zawarcie w 2007 r. partnerstwa w zakresie dostępu do 
rynku pomiędzy Komisją, państwami członkowskimi i przedsiębiorstwami 
prywatnymi znacząco przyczyniło się do utrwalenia naszego podejścia. Musimy w 
dalszym ciągu koncentrować zasoby, przy wykorzystaniu partnerstwa w zakresie 
dostępu do rynku i innych narzędzi, by zapewnić uczciwe traktowanie naszych 
eksporterów zagranicą, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Będzie to miało 
duże znaczenie w obszarze zamówień publicznych, który pozostaje jednym z 
najbardziej zamkniętych rynków gospodarki światowej, a w którym różnej wielkości 
przedsiębiorstwa europejskie mają cenne doświadczenie. Mam jednak świadomość, 
że jest to jeden z obszarów negocjacji dwustronnych, w którym najtrudniej o postępy, 
i w którym musimy brać pod uwagę lokalne okoliczności uzasadniające stanowisko
naszych partnerów. Chciałabym na przykład, żebyśmy ułatwili europejskim 
inwestycjom i technologiom w zakresie ochrony środowiska dostęp do dużych 
przemysłowych rynków wschodzących, gdzie mogłyby one pomóc w przestawieniu 
się na wzrost oparty na niskiej emisji związków węgla. Dążyłabym do tego, by temat 
ten znalazł się wysoko na liście priorytetów w stosunkach handlowych z Chinami.

Powinniśmy być również gotowi i chętni do tego, by wykorzystać nasz system 
ochrony handlu do zagwarantowania uczciwych praktyk handlowych ze strony 
partnerów oraz by powstrzymać ich przed zarzucaniem rynku UE towarami w sposób 
szkodliwy dla interesów gospodarczych Europy. Skuteczna ochrona handlu jest drugą 
stroną otwartego rynku: jesteśmy otwarci na handel, ale oczekujemy uczciwego 
postępowania ze strony naszych partnerów. 

Uważam również, że słusznie koncentrujemy się na zwalczaniu podrabiania towarów 
na całym świecie, nie tylko dlatego, że jest to wysoce szkodliwe dla naszych 
przedsiębiorstw i uderza bezpośrednio w ich uzasadnioną przewagę komparatywną, 
lecz również dlatego, że podrobione towary mogą być niebezpieczne lub nie spełniać 
norm jakościowych.

2. W związku z niepowodzeniem spotkań na szczeblu ministerialnym 
WTO w lipcu oraz braku perspektyw zakończenia w najbliższym czasie 
rundy z Ad-Dauhy, jakie są długoterminowe skutki przewlekłego 
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impasu w negocjacjach WTO dla Unii Europejskiej i reszty świata? 
Jaka jest przyszłość opartego na WTO wielostronnego systemu 
handlowego, jeżeli runda z Ad-Dauhy nie przyniesie spodziewanych 
rezultatów w dziedzinie rozwoju? Czy uważa Pani, że być może 
konieczne jest odejście od głównej zasady „jednolitego 
przedsięwzięcia”? Czy będzie Pani w aktywny sposób wspierać reformę 
WTO, która obejmować będzie nadanie parlamentarnego wymiaru tej 
organizacji w celu pogłębienia demokratycznego charakteru i 
przejrzystości negocjacji WTO?

Po pierwsze, jeszcze nigdy nie byliśmy tak blisko przyjęcia dauhańskej agendy 
rozwoju jak w lipcu, a ja kontynuowałabym pracę w oparciu o te dokonania. 
Niepowodzenie rundy z Ad-Dauhy miałoby konsekwencje na wielu płaszczyznach. 
Utracono szansę na to, że w wyniku dauhańskiego szczytu powstanie silny pakiet 
rozwojowy obejmujący dostęp do rynku WE bez ceł i kontyngentów dla krajów 
najsłabiej rozwiniętych, pomoc dla handlu i ułatwienia handlowe. Utracono 
możliwości handlowe zarówno z krajami rozwiniętymi, jak i z rozwijającymi się 
gospodarkami wschodzącymi. Utracono zabezpieczenie umowy handlowej, która 
uporządkowałaby i uczyniła nieodwracalnymi wszystkie nowe możliwości dostępu do 
rynków oferowane jednostronnie od czasu zawarcia ostatniej umowy wielostronnej 
czternaście-piętnaście lat temu. Utracono możliwość skłonienia Stanów 
Zjednoczonych do przeprowadzenia szerszej reformy rolnej, tak by ograniczyć 
szkodliwe skutki dotowania amerykańskiego rolnictwa dla rolników z krajów 
rozwijających się. Są jeszcze dziesiątki innych obszarów, w których runda dauhańska 
przyczyniałaby się stopniowo do zwiększenia otwartości gospodarki światowej lub 
udoskonaliłaby i umocniła zasady międzynarodowe, które pomagają w zapewnianiu 
uczciwego charakteru handlu światowego. 

Niepowodzenie rundy dauhańskiej mogłoby tylko podważyć wiarygodność WTO, 
szczególnie wśród gospodarek rozwijających się, ale i krajów znajdujących się na 
niższych szczeblach rozwoju. Runda dauhańska miała w zamierzeniu stanowić innego 
rodzaju porozumienie handlowe, które wykazałoby, że wielostronny system handlu 
może odzwierciedlać różne potrzeby krajów rozwijających się. Istnieje ryzyko, że 
niepowodzenie rundy dauhańskiej doprowadziłoby niektóre kraje rozwijające się do 
wniosku, że ich interesy nie mogą być realizowane w ramach istniejących instytucji. 

Zgadzam się, że przy 153 członkach WTO podjęcie jednolitego przedsięwzięcia 
wiąże się z ogromnymi wyzwaniami politycznymi i technicznymi; wierzę też, że w 
przyszłości WTO prawdopodobnie wypracuje bardziej elastyczne struktury 
negocjacyjne. Jednakże runda dauhańska została zaplanowana jako jednolite 
przedsięwzięcie, a równowaga zapewniana przez jednolite przedsięwzięcie jest ważna 
zarówno z punktu widzenia równowagi między poszczególnymi elementami 
negocjacji (np. rolnictwo oraz towary i usługi), lecz również z punktu widzenia 
końcowej równowagi pomiędzy liberalizacją handlu a specjalnymi środkami rozwoju, 
które mają kluczowe znaczenie dla rundy dauhańskiej. Zasadniczo popieram każdą 
zmianę praktyk WTO, która powiększa przejrzystość negocjacji i procesu 
rozstrzygania konfliktów, i która zwiększa zdolność parlamentarzystów do 
nadzorowania stanowisk zajmowanych przez rządy ich krajów i wywierania na nie 
wpływu. 
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3. Co Pani zdaniem powinno mieć wpływ na umowy o partnerstwie 
gospodarczym pomiędzy Wspólnotą Europejską a państwami AKP 
dotyczące wzrostu gospodarczego, rozwoju, integracji, spójności oraz 
roli państw AKP w przyszłości? Czy w związku z żądaniami niektórych 
państw AKP, które parafowały przejściowe porozumienia z Komisją 
Europejską dotyczące wyłącznie towarów, jest Pani gotowa ponownie 
poddać negocjacjom rozdziały włączone do umów wstępnych? Czy 
będzie Pani kontynuowała negocjacje pełnych umów o partnerstwie 
gospodarczym? Jak zamierza Pani poprawić publiczny wizerunek Unii 
Europejskiej w stosunkach z państwami AKP? 

Cele umów o partnerstwie gospodarczym nie różnią się od celów ustalonych w 2000 
r. przez kraje AKP i UE w umowie z Kotonu. Umowy o partnerstwie gospodarczym 
muszą promować zrównoważony rozwój i przyczyniać się do ograniczania ubóstwa w 
krajach AKP. Obejmuje to w szczególności opieranie się na inicjatywach w zakresie 
integracji regionalnej w krajach AKP w celu zwiększenia ich integracji z gospodarką 
światową. Musimy wspomóc kraje AKP w stopniowej integracji z gospodarką 
światową, a nie w dalszym ciągu je marginalizować. Preferencje handlowe zawarte w 
umowie z Kotonu przewidywały spadek udziału produktów z regionu AKP w 
wymianie handlowej UE i coraz większe koncentrowanie handlu na podstawowych 
dobrach nieprzetworzonych. Wstrzymanie tego spadku będzie osiągnięciem samo w 
sobie, powinniśmy jednak próbować wspierać dywersyfikację tych gospodarek. W 
tym celu potrzebujemy pełnych regionalnych umów o partnerstwie gospodarczym, 
które pomogą w spełnieniu norm międzynarodowych w przemyśle krajów AKP, w 
stworzeniu nowych możliwości w handlu usługami, który ma ogromne znaczenie dla 
rozwoju, a także w utworzeniu bezpiecznego otoczenia prawnego i warunków 
gospodarczych, które pomogą przyciągnąć inwestycje.

Jeżeli chodzi o przejściowe porozumienia parafowane w 2007 r., musimy je podpisać, 
by dostosować nasz system handlu do zasad WTO, a także by chronić dostęp naszych 
partnerów do rynku. Powinniśmy pamiętać również, że poszczególne kraje również 
prowadzą obecnie negocjacje pełnych umów o partnerstwie gospodarczym, które 
mają zastąpić porozumienia przejściowe. W ramach szerszych negocjacji kraje mogą 
zgłaszać wszelkie obawy, w tym dotyczące kwestii wynikających z porozumień 
przejściowych. Jestem świadoma obaw zgłoszonych przez niektóre regiony, mam 
również świadomość, że te same regiony opowiadają się niezmiennie za zawarciem 
pełnych umów o partnerstwie gospodarczym zorientowanych na rozwój. 

Umowy te nie będą jednakowe. Oczywiście nie ma sensu podpisywanie umowy, 
której dany region nie jest w stanie zrealizować, dlatego muszą one odzwierciedlać 
różnice regionalne. Jednak wszystkie umowy powinny być „pełne” w tym sensie, że
powinny uwzględniać każdy możliwy środek wspierania rozwoju.

Celem negocjacji w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym jest reforma i 
zmiana systemu preferencji funkcjonującego od 30 lat. Nasze negocjacje były 
ograniczone nieprzekraczalnym terminem wygaśnięcia systemu handlu z Kotonu w 
2007 r. Reforma na taką skalę nigdy nie jest łatwa. Dotrzymanie terminu wymagało 
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kompromisów po obu stronach i pewnych trudnych wyborów. Przy założeniu, że uda 
nam się podpisać porozumienia przejściowe, pracujemy obecnie pod mniej 
bezpośrednią presją. Wierzę, że możemy i powinniśmy nadać negocjacjom inny 
charakter. Z pewnością chciałabym osobiście zaangażować się w kontakty z naszymi 
partnerami z regionu AKP, objaśniać im nasze intencje oraz wysłuchać ich oczekiwań 
i obaw w związku z umowami. Chciałabym wnieść do tych relacji mój własny styl i 
zrobiłabym wszystko, co w mojej mocy, by kontynuować umacnianie stosunków z 
krajami regionu AKP. Moim zdaniem kluczowym elementem tego procesu jest ścisła 
współpraca z Parlamentem Europejskim i społeczeństwem obywatelskim.

4. Czy w związku z niedawnymi wydarzeniami w gospodarce światowej, 
brakiem postępu w wielostronnych negocjacjach handlowych oraz 
wolniejszym niż oczekiwano postępem w niektórych negocjacjach 
dwustronnych, uważa Pani za konieczne ponowne rozważenie strategii 
UE w stosunku do jej głównych partnerów handlowych? A w 
szczególności, jak zamierza Pani zająć się kwestiami regulacyjnymi i 
innymi, które stworzyły różnice w stosunku do Stanów Zjednoczonych; 
jakie środki zamierza Pani podjąć w celu zbudowania bardziej 
wyważonych stosunków handlowych z Chinami; i co zamierza Pani 
zrobić w celu zapewnienia, że negocjacje dotyczące umów o wolnym 
handlu z regionami Azji, Ameryki Łacińskiej oraz Morza Śródziemnego 
przyczynią się do pogłębienia integracji pomiędzy regionami, która 
byłaby o wiele bardziej cenna dla obu stron niż szereg umów 
dwustronnych?

Jestem przekonana, że nasze zaangażowanie w zarządzanie wielostronnym systemem 
handlu za pośrednictwem WTO musimy uzupełnić o silne strategiczne stosunki 
gospodarcze z naszymi głównymi partnerami handlowymi. Istotne zmiany jakie 
obserwujemy w światowej sytuacji gospodarczej oraz stopień wzajemnych zależności 
gospodarczych z rosnącymi potęgami sprawia, że skuteczne i konstruktywne 
partnerstwa z Indiami, Chinami, Japonią, Koreą, krajami ASEAN i Ameryki 
Łacińskiej stają się jeszcze bardziej konieczne, niż kiedykolwiek wcześniej. Równie 
duże znaczenie ma zaangażowane gospodarcze w krajach sąsiadujących z UE, w tym 
w Rosji i w krajach basenu Morza Śródziemnego. Stosunki Unii ze Stanami 
Zjednoczonymi pozostają podstawą światowej gospodarki i najważniejszymi 
stosunkami handlowymi na świecie. 

Jeżeli chodzi o USA, prawdą jest, że różnice w przepisach i strategiach w dalszym 
ciągu stanowią utrudnienie dla handlu. Natychmiastowe rozwiązania dla ustawowych 
barier handlowych to rzadkość. Jednak zaplanowaliśmy intensywny harmonogram 
prac ze Stanami Zjednoczonymi, aby rozwiązać te problemy. Transatlantycka Rada 
Gospodarcza (TEC) utworzona w 2007 r. stanowi potencjalnie nowe narzędzie 
przyciągania uwagi politycznej do problemów prawnych. Przy odpowiednim 
zaangażowaniu politycznym ze strony przyszłego rządu amerykańskiego, TEC i nasz 
dialog ze Stanami Zjednoczonymi na temat uregulowań prawnych mają ogromny
potencjał. Jednak nie powinniśmy pozwolić tarciom na tle handlowym przysłonić 
faktu, że UE i USA mają do odegrania istotną wspólną rolę w kształtowaniu kolejnej 
fazy globalizacji i w konstruktywnej pracy z innymi krajami, jak Chiny i Indie.



- 6 -

Mój poprzednik mawiał, że Chiny stanowią największe pojedyncze wyzwanie dla 
europejskiej polityki handlowej, a ja skłaniam się do przyznania mu racji. Uważam, 
że stosunki te są zarówno niezwykle ważne, jak i potencjalnie bardzo korzystne dla 
obu stron. Deficyt handlowy Unii z Chinami jest uderzający i rzeczywiście do 
pewnego stopnia odzwierciedla fakt, że chińskie rynki nie są tak otwarte na nasze 
towary, usługi i inwestycje, jak byśmy sobie tego życzyli i oczekiwali. Utworzenie w 
2008 r. mechanizmu wysokiego szczebla było sygnałem ze strony chińskiej, że ma 
ona świadomość obaw UE dotyczących braku równowagi w wymianie handlowej, 
jednak jego działanie oceniane będzie na podstawie wyników, a nie dobrych intencji. 
Z Chinami zamierzałabym stworzyć stosunki wystarczająco konstruktywne, by 
prowadzić szczery dialog na temat problemów dostępu do rynku, mając równocześnie 
świadomość współzależności gospodarczych i wspólnych interesów strategicznych. 

W naszych umowach o wolnym handlu utrzymany zostanie cel jakim jest utworzenie 
silnego rynku regionalnego. Cel ten stanowi kluczowy element umów o partnerstwie 
gospodarczym i leży u podstaw wyborów, jakich dokonaliśmy pod względem 
struktury negocjacji z ASEAN, Ameryką Środkową, Wspólnotą Andyjską, 
Mercosurem, regionem Morza Śródziemnego oraz Radą Współpracy Państw Zatoki 
Perskiej. Podejście to jest uzasadnione gospodarczo i gwarantuje siłę zjednoczonych 
mniejszych partnerów w stosunkach z UE. Odzwierciedla to również nasze własne 
europejskie doświadczenia: większy rynek regionalny stanowi silniejszą gospodarczą 
siłę napędową oraz bardziej atrakcyjny cel inwestycyjny i handlowy. Nawet jeżeli 
jesteśmy otwarci na podejścia o zróżnicowanych prędkościach – jak na przykład w 
Azji Południowo-Wschodniej, w regionie Morza Śródziemnego oraz we Wspólnocie 
Andyjskiej, gdzie taka elastyczność po prostu odzwierciedla różne zdolności 
rozwojowe w regionie – naszym celem końcowym powinna być silniejsza integracja 
gospodarcza między regionami. 

5. Wyraźnie widać, że do momentu ratyfikacji traktatu lizbońskiego, 
Komisja i jej posłowie są związani istniejącymi już traktatami. Jakie 
jednak Pani zdaniem działania może podjąć Komisja przed jego 
formalną ratyfikacją? Czy wyobraża Pani sobie wspieranie Parlamentu 
Europejskiego w kwestii wniosku o porozumienie 
międzyinstytucjonalne, w ramach którego PE otrzymałby takie 
kompetencje w dziedzinie handlu zagranicznego, jakie otrzymałby w 
ramach traktatu lizbońskiego? W jakim stopniu jest Pani gotowa 
rozszerzyć współpracę z Parlamentem Europejskim w sprawie handlu 
wykraczając poza zobowiązania określone w traktatach? Jak wyobraża 
Pani sobie swoją odpowiedzialność wobec Parlamentu Europejskiego? 
Jakie doświadczenie i umiejętności może Pani wnieść do roli komisarz 
UE ds. handlu?

Jako zaangażowana parlamentarzystka z dziesięcioletnim doświadczeniem w 
brytyjskiej Izbie Lordów gorąco wierzę w rolę Parlamentu Europejskiego przy 
współpracy z Komisją Europejską nad kształtowaniem polityki handlowej oraz, w 
razie potrzeby, w pociąganiu Komisji do odpowiedzialności. Całkowicie podzielam 
pogląd tej komisji parlamentarnej, że zmiany wprowadzone przez traktat lizboński w 
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dziedzinie wspólnej polityki handlowej, w szczególności w tych obszarach, w których 
traktat wzmacnia rolę Parlamentu Europejskiego i stawia go na równym poziomie z
Radą, przyczynią się do wzmocnienia mandatu demokratycznego i skuteczności 
polityki handlowej Unii, szczególnie w tych aspektach, w których znacząco 
zwiększone zostają uprawnienia Parlamentu. Komisja aktywnie postulowała większą 
rolę Parlamentu w czasie konferencji międzyrządowych prowadzących do uchwalenia 
traktatu lizbońskiego. 

W tym właśnie duchu moi poprzednicy, Pascal Lamy i Peter Mandelson, zobowiązali 
się informować Parlament o zmianach polityki i stanie negocjacji. W pełni podzielam 
opinię, że aby relacje te były owocne, Komisja powinna informować 
parlamentarzystów o zamiarze zwrócenia się do Rady po wytyczne negocjacyjne na 
długo przed rozpoczęciem negocjacji. Parlament musi mieć możliwość zgłoszenia 
uwag do wytycznych negocjacyjnych, monitorowania postępów negocjacji na 
wszystkich etapach i, w miarę potrzeby, opracowania formalnych opinii. 
Podtrzymałabym i szanowałabym ten zwyczaj. 

Oczywiście do momentu ratyfikowania traktatu lizbońskiego Komisja i jej 
członkowie zobowiązani są działać w ramach obowiązujących traktatów, tak samo jak 
Parlament. Mimo że nie mam prawa zobowiązywać Komisji do stosowania 
postanowień traktatu lizbońskiego z wyprzedzeniem, jestem gotowa w pełni 
wykorzystać możliwości istniejące w ramach obowiązujących zasad do podtrzymania 
i zwiększenia zaangażowania Parlamentu w politykę handlową. 

Oznaczałoby to między innymi: 

 Informowanie Parlamentu Europejskiego i tej komisji o przygotowaniach do 
negocjacji międzynarodowych, ich prowadzeniu i zakończeniu;

 Dzielenie się z Parlamentem Europejskim wszelkimi istotnymi informacjami, 
tym samym traktując go na równi z Radą; 

 Regularny udział w plenarnych, oficjalnych i nieformalnych posiedzeniach 
Parlamentu Europejskiego (a szczególnie tej komisji) zgodnie z 
porozumieniem ramowym w sprawie stosunków między PE i Komisją z roku 
2004.

 Konsultacje i wysłuchiwanie opinii Parlamentu na temat głównych wyzwań w 
dziedzinie handlu oraz, w miarę możliwości, korzystanie z zaleceń 
parlamentu. 

Ponadto kompleksowe umowy, jakie obecnie negocjujemy, zasadniczo są 
skonstruowane w taki sposób, aby Parlament miał prawo wypowiedzenia się na temat 
ich ostatecznych postanowień. Cieszę się, że tak właśnie jest.
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