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LÜHISELGITUS

1. Teadus ja teadustegevus peavad etendama olulist rolli, et saavutada teadmistel põhinev 
ühiskond, mille ülesehitamise Euroopa Liit on Lissaboni strateegiaga endale eesmärgiks 
seadnud.

2. Teadusuuringuid tuleb eelkõige käsitleda kui teadmiste omandamise vahendit. Teadus ja 
teadmised, mille aluseks on Euroopa humanistlikust kultuurist sügavalt mõjutatud 
haridus- ja koolisüsteemid, peavad ka tulevikus olema seotud väärtustega, nagu kodanike 
osalus ja ühiskonna muutumine.

3. On vajalik rakendada oma jõudu teadusel, teadmistel ja teadusuuringutel põhineva 
kultuuri heaks, eelkõige Euroopa tasandil. Tuleb vahendada sõnumit, et teadus on kultuuri 
osa, mitte pelgalt konkurentsivõimet soodustav tegur. See peab olema Euroopa 
teaduspoliitika eesmärk. 

4. Euroopa teaduse olukord on murettekitav. Kui selle parandamiseks midagi ette ei võeta, 
võib sellega kaasneda majanduskasvu aeglustumine.

5. Lõhe teiste pikka aega juhtivate riikide (USA ja Jaapan), samuti kiiresti areneva 
majandusega riikide (Hiina ja India) vahel kasvab jätkuvalt. Tuleb tõhustada strateegiat, et 
Euroopa oleks teadusuuringute poliitika valdkonnas suuteline tegema koostööd teiste 
riikidega.

6. Teadusuuringud ja tehnoloogia areng on üha olulisemad ühiskonna sujuva toimimise 
seisukohalt.

7. Teadus etendab olulist osa riikliku poliitika elluviimisel ning on poliitiliste 
otsustusprotsesside üks otsustavatest teguritest. Tervishoiu, säästva arengu, tuumaohutuse 
ja bioloogilise mitmekesisuse valdkonda puudutavad poliitilised otsused peavad tingimata 
tuginema põhjendatud teaduslikel tõenditel.

8. Raamprogrammi ja struktuurifondide vahel on vaja suuremat seotust, et vältida kattuvusi 
teaduse tipptaseme ja ühtekuuluvuspoliitika rahastamiseks mõeldud vahendite vaehl.

9. Teemavaldkond "Teadus ja ühiskond" peab olema uue programmi oluline koostisosa, 
eelkõige meede "Noored ja teadus".

10. Programm "Võimekus", mis on jaotatud kuueks tegevusvaldkonnaks, on suuteline 
suurendama teaduse ja uuendustegevuse potentsiaali kogu Euroopas, kui suudetakse 
säilitada komisjoni esitatud eelarve maht.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 4

(4) Raamprogramm peaks täiendama nii 
liikmesriikides läbiviidavat tegevust kui ka 
muid Lissaboni strateegia eesmärkide 
rakendamiseks vajalikke ühenduse 
meetmeid, sealhulgas eelkõige meetmeid, 
mis käsitlevad struktuurifonde, 
põllumajandust, haridust, koolitust, 
konkurentsivõimet, uuendusi, tööstust, 
tervishoidu, tarbijakaitset, tööhõivet, 
energeetikat, transporti ja keskkonda.

(4) Raamprogramm peaks täiendama nii 
liikmesriikides läbiviidavat tegevust kui ka 
muid Lissaboni strateegia eesmärkide 
rakendamiseks vajalikke ühenduse 
meetmeid, sealhulgas eelkõige meetmeid, 
mis käsitlevad struktuurifonde, 
põllumajandust, haridust, koolitust,
kultuuri, konkurentsivõimet, uuendusi, 
tööstust, tervishoidu, tarbijakaitset, 
tööhõivet, energeetikat, transporti ja 
keskkonda.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 9

(9) Käesoleva programmi raames 
teostatavates teadusuuringutes tuleks järgida
olulisi eetikapõhimõtteid, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud 
põhimõtteid,

(9) Käesoleva programmi raames 
teostatavates teadusuuringutes tuleks järgida 
olulisi eetikapõhimõtteid, sealhulgas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud 
põhimõtteid, ning väärtustada teaduse 
kodanikuühiskondlikke ja humanistlikke 
aspekte, võttes arvesse erinevaid eetilisi 
põhimõtteid ja kultuurilist mitmekesisust,

Selgitus

Rohkem kui eales varem on teaduses pingeid, kord viljakaid, kord hävitavaid, mis tulenevad 
teaduse muljetavaldavatest edusammudest ja ühiskonna vajadustest ning selle majanduslikest, 
poliitilisest ja kultuurilistest struktuuridest. On tarvis pühenduda eetilistele küsimustele ja 
mitmesugustele kultuurilistele seisukohtadele, mis tekivad seoses teadusuuringutega. 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 3
Põhjendus 10

(10) Raamprogramm peaks kaasa aitama 
säästva arengu edendamisele.

(10) Raamprogramm peab kaasa aitama 
säästva arengu edendamisele. 

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 11 a (uus)

(11a) Lihtsustamiseks ja ametlike 
pakkumiste kulutuste vähendamiseks peaks 
komisjon looma eeldused pakkumisel 
osalejate teavitamiseks andmepanga kaudu.

Selgitus

Euroopa uurimisasutuste ja pakkumisest huvitatute juurdepääsu lihtsustamine programmile.

Muudatusettepanek 5
Artikli 7 lõige 3 a (uus)

3a. Komisjon tagab uurimistulemuste 
hindamise ning teavitab sellest, kuidas need 
on kaasa aidanud Euroopa dünaamilise, 
teadmistepõhise ühiskonna arengule.

Selgitus

Komisjon peab näitama, et programmi eesmärk - dünaamiline, teadmistepõhine ühiskond 
Euroopas, tõepoolest saavutati.

Muudatusettepanek 6
Artikli 8 lõige 5

5. Komisjon teavitab komiteed korrapäraselt 
eriprogrammi rakendamise üldisest 
edenemisest ja kõikide selle programmi 
alusel rahastatud TTA meetmetest. 

5. Komisjon teavitab komiteed ja Euroopa 
Parlamendi vastutavat komisjoni
korrapäraselt eriprogrammi rakendamise 
üldisest edenemisest ja kõikide selle 
programmi alusel rahastatud TTA 
meetmetest. 
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Selgitus

Komisjon esitab siinkohal eeskirjad komiteemenetluseks koostöö raames nõukoguga. On 
asjakohane teavitada ka eelarveorgani teist kätt programmi elluviimisest.

Muudatusettepanek 7
Artikli 8 lõige 5 a (uus)

5a. Komisjon esitab vastutavatele 
organitele käesoleva õigusakti, samuti 
aruande eriprogrammi elluviimise kohta 
uueks käsitlemiseks nii aegsasti, et 
menetluse käesoleva õigusakti muutmiseks 
saab lõpetada 2010. aasta lõpuks.

Selgitus

Õigusakti kontrollimise abil ettenähtud ajavahemiku (vahekokkuvõte - Mid-term-Review) 
jooksul luuakse võimalus reageerida hindamise ja vajadusel paranduste raames elluviimise 
käigus tekkinud takistustele ja muudele arengutele. Kontrolli aeg on töö käigus tekkiva 
programmi käivitamisetapi tõttu üks aasta pärast programmi jaoks ettenähtud ajavahemiku 
keskpaiga saavutamist. See peaks võimaldama usaldusväärsemat hindamist. 

Muudatusettepanek 8
I lisa punkt 1 "Eesmärk"

Eesmärgiks on optimeerida Euroopa 
teadusuuringute parimate infrastruktuuride 
kasutamist ja arendamist ning aidata 
kõikides teaduse ja tehnoloogia 
valdkondades luua uusi, üleeuroopalisi huve
teenivaid teadusuuringute infrastruktuure 
(või ajakohastada ulatuslikumalt
olemasolevaid), mida Euroopa 
teadusringkonnad vajavad, et jääda 
teadusuuringute arengus esirinda ja 
võimaldada tööstusel tugevdada oma 
alusteadmisi ja tehnoloogilist oskusteavet.

Eesmärgiks on optimeerida Euroopa 
teadusuuringute parimate infrastruktuuride 
kasutamist ja arendamist ning aidata 
kõikides teaduse ja tehnoloogia 
valdkondades luua uusi teadusuuringute 
infrastruktuure, kuid võimalusel
ajakohastada olemasolevaid ainult pärast 
täpset ja sõltumatut kontrollimist. Selliseid 
infrastruktuure on vaja eelkõige Liidu 
vähem soodustatud piirkondades, et 
soodustada teadmiste kasvu ühiskonnas 
ning tehnika arengut.

Muudatusettepanek 9
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I lisa punkti 2 alapunkti "Lähenemisviis" esimene lõik

VKEd moodustavad Euroopa erasektori 
tuumiku. Nad peaksid mängima tähtsat rolli 
innovatsioonisüsteemis ja teadmiste 
muundamisel uuteks toodeteks, menetlusteks 
ja teenusteks. Seistes silmitsi suureneva 
konkurentsiga siseturul ja kogu maailmas, 
peavad Euroopa VKEd suurendama teadmisi 
ja teadusuuringute intensiivsust, laiendama 
äritegevust suurematele turgudele ja muutma 
oma teadmistevõrgustikud rahvusvaheliseks. 
Kõigil liikmesriikidel on VKEdele suunatud 
tegevus, ent sageli ei kannusta ega toeta see 
riikidevahelist uurimisalast koostööd ja 
tehnosiiret. On vaja võtta ELi tasandil 
meetmeid, et täiendada ja suurendada 
siseriiklike ja piirkondlike meetmete mõju.

VKEd moodustavad innovatsioonisüsteemi 
tuumiku ja peaksid mängima tähtsat rolli 
innovatsioonisüsteemis ja teadmiste 
muundamisel uuteks toodeteks, menetlusteks 
ja teenusteks. Seistes silmitsi suureneva 
konkurentsiga siseturul ja kogu maailmas, 
peavad Euroopa VKEd suurendama teadmisi 
ja teadusuuringute intensiivsust, laiendama 
äritegevust suurematele turgudele ja muutma 
oma teadmistevõrgustikud rahvusvaheliseks. 
Kõigil liikmesriikidel on VKEdele suunatud 
tegevus, ent sageli ei kannusta ega toeta see 
riikidevahelist uurimisalast koostööd ja 
tehnosiiret. On vaja võtta ELi tasandil 
meetmeid, et täiendada ja suurendada 
siseriiklike ja piirkondlike meetmete mõju.

Muudatusettepanek 10
I lisa punkti 2 alapunkti "Lähenemisviis" kolmas lõik

Peale nende erimeetmete julgustatakse ja 
lihtsustatakse VKEde osalemist 
raamprogrammi lõikes. VKEde 
teadustöövajadusi ja potentsiaali võetakse 
asjakohaselt arvesse programmi „Koostöö“ 
teemavaldkondade sisu arendamisel, mida 
rakendatakse erimõõtmeliste ja-ulatusega 
projektide kaudu olenevalt valdkonnast ja 
teemast. 

Peale nende erimeetmete julgustatakse ja 
lihtsustatakse VKEde osalemist 
raamprogrammi lõikes. Eriti VKEde puhul 
kasutatakse lihtsamaid ja paremini 
mõistetavaid haldusmenetlusi ning 
kahandatakse nende VKEde kulutusi, mida 
toetatakse raamprogrammi vahenditest. 
VKEde teadustöövajadusi ja potentsiaali 
võetakse asjakohaselt arvesse programmi 
„Koostöö“ teemavaldkondade sisu 
arendamisel, mida rakendatakse 
erimõõtmeliste ja-ulatusega projektide 
kaudu olenevalt valdkonnast ja teemast. 

Muudatusettepanek 11
I lisa punkt 3 alapunkt "Eesmärk"

Tõsta Euroopa piirkondade teadusuuringute 
potentsiaali, soosides ja toetades eriti 
piirkondlikke ametiasutusi, kõrgkoole, 
uurimiskeskusi, ettevõtteid ja muid 
asjaomaseid osanikke ühendavate 
piirkondlike teadusuuringukesksete 

Tõsta Euroopa piirkondade teadusuuringute 
potentsiaali, soosides ja toetades eriti 
piirkondlikke ametiasutusi, kõrgkoole, 
uurimiskeskusi, ettevõtteid ja muid 
asjaomaseid osanikke ühendavate 
piirkondlike teadusuuringukesksete 
rühmitiste arengut kogu Euroopas. Ühtluse 
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rühmitiste arengut kogu Euroopas. tugevdamiseks peavad teadmiste 
piirkonnad etendama üha tähtsamat osa 
teadusuuringute ja uuenduse valdkonnas.

Muudatusettepanek 12
I lisa punkt 3 alapunkti "Eesmärgid" lõige 1 a (uus)

1 a. Teaduspoliitika territoriaalseks 
muutmise toetamine kohandamise kaudu 
vastava sotsiaal-majandusliku 
keskkonnaga.

Muudatusettepanek 13
I lisa punkti 3 alapunkti "Tegevus" kolmas lõik

Algatused teadustöös osalejate ja 
ametiasutuste paremaks integreerimiseks 
piirkondlikesse majandussüsteemidesse 
nende suhtlemise kaudu rühmituse tasandil. 
Need hõlmavad riikidevahelist tegevust 
seoste parandamiseks teadusuuringute 
sidusrühmade ja kohalike äriringkondade 
vahel ning ka vastavat rühmituste vahelist 
tegevust.

Algatused teadustöös osalejate ja 
ametiasutuste paremaks integreerimiseks 
piirkondlikesse majandussüsteemidesse 
nende suhtlemise kaudu rühmituse tasandil. 
Need hõlmavad riikidevahelist tegevust 
seoste parandamiseks teadusuuringute 
sidusrühmade ja kohalike äriringkondade 
vahel ning ka vastavat rühmituste vahelist 
tegevust. Algatuste raames on ettenähtud 
meetmed tugevdatud koostööks uute 
liikmesriikide teadusringkondadega. 

Muudatusettepanek 14
I lisa punkti 3 alapunkti "Tegevus" viies lõik

Samuti toetatakse tegevust, millega 
edendatakse vastastikust teabevahetust ning 
suhtlemist samalaadsete projektide vahel 
(analüüsi ja sünteesi õpikojad, ümarlauad, 
väljaanded), millesse kaasatakse vajadusel 
teisi asjaomaseid ühenduse programme.

Samuti toetatakse tegevust, millega 
edendatakse igas mõttes vastastikust 
teabevahetust ning suhtlemist samalaadsete 
projektide vahel, millesse kaasatakse 
vajadusel teisi asjaomaseid ühenduse 
programme. Samuti organiseeritakse 
analüüsi ja sünteesi eesmärgil õpikodasid 
ning ümarlaudu ning toetatakse 
publikatsioonide avaldamist nii trükitud 
kujul kui internetis, et suurendada teabe 
levikut. 

Muudatusettepanek 15
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I lisa punkt 5 alapunkti "Eesmärk" lõige 1 a (uus)

1 a. Sihiks on samuti püüelda seotuse poole 
järgmistes valdkondades: 
tulevikuuuringud, kiired teadusuuendused, 
teaduse ja tehnikajärelevalve, 
sotsiaalmajanduslikud teadusuuringud 
ning teaduslike ja tehnoloogiliste 
probleemlahenduste hindamine 
liikmesriikide ja ühenduse tasandil.

Muudatusettepanek 16
I lisa punkti 5 alapunkti "Lähenemisviis" kolmas lõik

Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb 
tingimata luua edukat ja rakendatavat 
teadustööd soodustav sotsiaalne ja 
kultuuriline keskkond. See tähendab, et 
hoolt kantakse õigustatud ühiskondlike 
kaalutluste ja vajaduste eest, millega 
kaasneb kõrgendatud demokraatlik arutelu 
asjassepühendunuma ja teadlikuma 
avalikkusega ning paremad tingimused 
ühisvalikuteks seoses teadusküsimustega. 
See peaks ka looma soodsa kliima 
teaduskutsumusele, uutele pealetulevatele 
teadusinvesteeringutele ja sellele järgnevale 
teadmiste levitamisele, millel rajanebki 
Lissaboni strateegia.

Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb 
tingimata luua edukat ja rakendatavat 
teadustööd soodustav sotsiaalne ja 
kultuuriline keskkond. See tähendab, et 
hoolt kantakse õigustatud ühiskondlike 
kaalutluste ja vajaduste eest, millega 
kaasneb kõrgendatud demokraatlik arutelu 
asjassepühendunuma ja teadlikuma 
avalikkusega ning paremad tingimused 
ühisvalikuteks seoses teadusküsimustega. 
See peaks ka looma soodsa kliima 
teaduskutsumusele, uutele pealetulevatele 
teadusinvesteeringutele ja sellele järgnevale 
teadmiste levitamisele, millel rajanebki 
Lissaboni strateegia. Teemaga "Teadus ja 
ühiskond" seonduvad küsimused (nagu 
vastastikused seosed tehnoloogia, tööhõive 
ja töö või suundaandvate poliitiliste 
otsustuste vahel energeetika, keskkonna või 
tervishoiu valdkonnas) peavad üha enam 
omandama Euroopa mõõtme.

Muudatusettepanek 17
I lisa punkti 5 alapunkti "Lähenemisviis" kuuenda lõigu neljas taane a (uus)

Akadeemiliste ja teadusväljaannete 
avaldamise suured kulud takistavad 
teaduse arengut.

Muudatusettepanek 18
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I lisa punkti 5 alapunkti "Lähenemisviis" seitsmes lõik kaheksas taane

– uuendada teadusalast suhtlemist, eelistades 
suurema mõju saavutamiseks tänapäevaseid 
vahendeid, aidates teadlastel töötada tihedalt 
koos ajakirjandusprofessionaalidega.

– uuendada teadusalast suhtlemist, eelistades 
suurema mõju saavutamiseks tänapäevaseid 
vahendeid, aidates teadlastel töötada tihedalt 
koos ajakirjandusprofessionaalidega, eriti 
uue info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
valdkonna ekspertidega.

Muudatusettepanek 19
I lisa punkti 5 alapunkti "Teine tegevussuunis" punkt "Noored ja teadus" 

Tegevusega püütakse meelitada rohkem 
inimesi teaduskarjääri juurde, edendada 
seoseid põlvkondade vahel ja tõsta 
teadusliku kirjaoskuse taset üldiselt. 
Euroopa teabevahetus ja koostöö 
keskenduvad noorele publikule kohandatud 
teadusalastele õppemeetoditele, teadusainete 
õpetajate toetamisele (kontseptsioonid, 
materjalid), seoste loomisele koolide ja 
tööelu vahel. Lisaks võib toetada Euroopa 
laiaulatuslikke üritusi, mis toovad kokku 
väljapaistvaid teadlasi „eeskujudena” ja 
ambitsioonikaid noori teadlasi. Sotsiaalset 
konteksti ja kultuurilisi väärtusi silmas 
pidades käsitletakse ka taustauuringuid. 
Esiplaanil on kolm aspekti:

Tegevusega püütakse meelitada rohkem 
inimesi teaduskarjääri juurde, edendada 
seoseid põlvkondade vahel ja tõsta 
teadusliku kirjaoskuse taset üldiselt ning 
eelkõige analüüsida põhjusi, miks noored 
loobuvad karjäärist teaduse või tehnika 
valdkonnas. Euroopa teabevahetus ja 
koostöö keskenduvad noorele publikule 
kohandatud teadusalastele õppemeetoditele, 
teadusainete õpetajate toetamisele 
(kontseptsioonid, materjalid), seoste 
loomisele koolide ja tööelu vahel. Lisaks 
võib toetada Euroopa laiaulatuslikke üritusi, 
mis toovad kokku väljapaistvaid teadlasi 
„eeskujudena” ja ambitsioonikaid noori 
teadlasi. Sotsiaalset konteksti ja kultuurilisi 
väärtusi silmas pidades käsitletakse ka 
taustauuringuid. Esiplaanil on kolm aspekti:

Selgitus

Viimastel aastatel lngeb üliõpilaste arv, kes otsustavad teadusliku karjääri kasuks.
Tagasiminek langeb Euroopa teaduse ja tehnika mahtude suurendamise faasi. Olukorda 
halvendab see, et Euroopa ülikoolides ei ole piisaval hulgal teaduslikku personali, kes 
suudaks asendada oma karjääri lõpetavaid teadlasi, samuti see, et langeb teaduslike ja 
tehniliste erialade lõpetajate arv, kes leiaksid tööd teadlasena. Et viia rohkem noori karjääri 
alustamiseni teaduse ja tehnika valdkonnas, tuleb esmalt selgitada, mis neid selles takistab.

Muudatusettepanek 20
I lisa punkti 5 alapunkt "Teine tegevussuunis" punkti "Noored ja teadus" kolmas taane a (uus)

– teadusõppe intensiivistamine kõigil 



AD\607169ET.doc 11/13 PE 367.927v03-00

ET

tasanditel Liidu riiklikes 
haridussüsteemides.

Selgitus

Vastavalt Eurobarometer'i küsitlusele suhtuvad noored eurooplased teadusesse ja tehnikasse 
üldiselt positiivselt, kusjuures see suhtumine ei ole võrreldes varasemate küsitlustulemustega 
muutunud. Huvi languse põhjused, alustada teaduslikku ülikooliõpet, on ilmselt teaduste 
koolis õpetamise viisis, õppeaine keerukuses ning atraktiivsete karjäärivõimaluste ilmselges 
puudumises. Seepärast tuleb kõigil Liidu tasanditel riiklikes haridussüsteemides 
intensiivistada teadusõpet. 

Muudatusettepanek 21
I lisa punkti 5 alapunkti "Teine tegevussuunis" punkti "Noored ja teadus" kolmas taane b 

(uus)

– keskkooliõpilaste, üliõpilaste ning 
doktorandide konkursi rahastamine.

Selgitus

Et võita noori inimesi teaduslikku karjääri tegema, tuleb toetada ja rahastada iga-aastast 
keskkooliõpilaste, üliõpilaste ja doktorandide konkurssi. 

Muudatusettepanek 22
I lisa punkti 5 alapunkti "Kolmas tegevussuunis" viies taane

– riikidevaheliste teadusuuringute 
tippsaavutuste ja teadusalase teabevahetuse 
edendamine populaarsete auhindade 
jagamise teel

– riikidevaheliste teadusuuringute 
tippsaavutuste ja teadusalase teabevahetuse 
edendamine populaarsete auhindade 
jagamise ning teaduskultuuri nädala 
sisseviimise teel

Selgitus

On oluline viia sisse teaduskultuuri nädal kõigis liikmesriikides, et vahendada ja levitada 
teaduslikku kultuuri, samuti käivitada koolide, ülikoolide, teadusasutuste (avalike ja era) ning 
ettevõtete vahelist kommunikatsiooni. 
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Muudatusettepanek 23
I lisa punkti 5 "Kolmas tegevussuunis a" (uus)

Kolmas tegevussuunis a): Mitmekeelsus
Meetmed peaksid tugevdama 
teadusuuringute raamprogrammi raames 
infoühiskonna keeletehnoloogiate uurimist 
ja tehnilist arengut ning edendama teadust 
ja tehnikat mitmekeelsuse valdkonnas.
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