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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om översynen av den inre marknaden: undanröjande av hinder och ineffektivitet genom 
bättre genomförande och verkställighet
(2007/2024(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europeiska rådet – En agenda för 
EU-medborgarna – EU skall visa resultat (KOM(2006)0211),

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – En inre marknad för 
medborgarna – Delrapport till Europeiska rådets vårmöte 2007 (KOM(2007)0060),

– med beaktande av kommissionens meddelande inför Europeiska rådets vårmöte –
Genomförandet av den förnyade Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning – Ett år 
av resultat (KOM(2006)0816),

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Årlig politisk strategi för 
2008 (KOM(2007)0065),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet samt 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Den inre marknaden för varor: en 
hörnsten för Europas konkurrenskraft (KOM(2007)0035),

– med beaktande av kommissionens grönbok om översynen av konsumentregelverket 
(KOM(2006)0744),

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En strategisk översyn av 
programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen (KOM(2006)0689),

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel
den 8–9 mars 2007,

– med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2007 om sociala tjänster av allmänt 
intresse i Europeiska unionen1,

– med beaktande av Berlindeklarationen av den 25 mars 2007,

– med beaktande av kommissionens ekonomiska rapport nr 271: ”Steps towards a deeper 
economic integration: the Internal Market in the 21st century – A contribution to the 
Single Market Review”,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  
1 Antagna texter, P6_TA(2007)0070.
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A. Den inre marknaden har inte bara inneburit ett stort steg framåt för den europeiska 
integrationen utan har även bidragit till ekonomiskt välstånd, skapat arbetstillfällen och
varit till fördel för konsumenterna. Dessutom är den inre marknaden mycket viktig för att 
målen i Lissabonstrategin skall kunna uppnås.

B. Lissabonstrategin har lyft fram målet om social sammanhållning och förutsätter en större 
integration av den sociala dimensionen i EU:s sektorspolitik.

C. Lissabonstrategin kommer att leda till strukturreformer i medlemsstaterna och 
marknadsöppningar men kommer också att öka behovet av regleringar för att garantera en 
sund konkurrens.

D. Det är fortfarande nödvändigt att förbättra den inre marknadens funktion.

E. Det är nödvändigt att fullborda liberaliseringen av nätverksuppbyggda sektorer såsom 
transport-, telekommunikations-, post- och energileveranssektorerna.

F. Det är angeläget att minska den administrativa bördan för företagen, inte minst för de små
och medelstora företagen.

G. Globaliseringen och det internationella sammanhanget bör fullt ut beaktas vid 
utarbetandet av en effektiv politik för den inre marknaden.

H. Kommissionen måste ta full hänsyn till EU:s utvidgning när dess politik, särskilt politiken 
för den inre marknaden, tillämpas.

Inledning

1. Europaparlamentet välkomnar det arbete som kommissionen lagt ned på att se över den 
inre marknaden och betonar vikten av att samtliga berörda aktörer engageras i denna 
process.

2. Europaparlamentet hoppas att förbindelserna med de nationella parlamenten kan
förstärkas, så att problemen och fördelarna med den inre marknaden blir tydligare för de 
nationella företrädarna för medborgarna i medlemsstaterna.

Förstärkning av de berörda aktörernas förtroende för den inre marknaden

3. Europaparlamentet anser att nya politiska initiativ i större utsträckning bör vara inriktade 
på en analys av specifika problem i varje ekonomisk sektor.

4. Europaparlamentet påpekar att social sammanhållning utgör en av de viktigaste faktorerna 
på den inre marknaden och betonar därför vikten av att stärka medborgarnas förtroende
genom att främja gemensamma sociala mål i medlemsstaterna, till exempel bra 
arbetstillfällen, jämställdhet, folkhälsoskydd och miljöskydd samtidigt som den kulturella 
mångfalden i Europa beaktas. Kommissionen uppmanas därför att ta på sig rollen som 
EU:s beskyddare på dessa områden och att undvika konkurrerande lagstiftning mellan 
medlemsstaterna.

5. Europaparlamentet påpekar att en bra politik för den inre marknaden är av grundläggande 
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betydelse för att kunna stimulera innovation genom ökad konkurrens och för att kunna 
skapa ett företagsvänligt klimat (vilket är av särskild vikt för små och medelstora företag).

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta en global strategi för immateriella 
rättigheter och att ytterligare stärka skyddet av dessa rättigheter för att stödja innovation, 
främja EU:s industrikapacitet och gynna dess tillväxt. Parlamentet betonar vikten av att 
skapa ett gemenskapspatent och ett rättssystem där EG-domstolen är sista instans. 
Parlamentet noterar kommissionens meddelande av den 3 april om att förbättra 
patentsystemet i EU.

7. Europaparlamentet påpekar att det är viktigt att bekämpa bedrägerier och piratkopiering
på den inre marknaden.

8. Europaparlamentet anser att det är ytterst viktigt att ta itu med klimatförändringarna och 
att verka för en hållbar utveckling, och betonar att en inremarknadspolitik som främjar 
hållbar och konkurrenskraftig energi är av avgörande betydelse för att dessa mål skall 
kunna uppnås. Parlamentet välkomnar slutsatserna från EU:s vårtoppmöte 2007 men 
beklagar att kärnkraftens roll inte nog betonats. 

9. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ som syftar till att i en första etapp 
fastställa gemensamma principer för tjänster av allmänt intresse och reda ut oklarheter 
inom hälso- och sjukvårdssektorn och när det gäller sociala tjänster av allmänt intresse på
den inre marknaden.

10. Europaparlamentet understryker att konsumenterna måste få ett ökat förtroende för den
gränsöverskridande handeln. Parlamentet välkomnar därför kommissionens grönbok om 
översynen av konsumentlagstiftningen. De nuvarande bestämmelserna om 
minimiharmonisering ökar den rättsliga osäkerheten för företagen och konsumenterna. 
Parlamentet anser således, utan att vilja föregripa resultatet av samrådet, att den mest 
lämpliga metoden för att öka konsumenternas förtroende kan vara ett s.k. blandat 
tillvägagångssätt med ett horisontellt instrument. 

11. Europaparlamentet betonar att offentliga kontrakt måste tilldelas på ett rättvist och öppet 
sätt enligt reglerna för offentlig upphandling och att de också bör bidra till att främja 
innovation och teknisk utveckling. Kommissionen uppmanas att förbättra små och 
medelstora företags möjligheter att delta i offentlig upphandling.

12. Europaparlamentet anser att fri rörlighet för varor är central betydelse för den inre 
marknadens effektivitet. Parlamentet välkomnar därför kommissionens initiativ att 
förbättra den inre marknadens funktion inom detta område.

13. Europaparlamentet anser att informella nätverk som Solvit och ECC-nätverket (European 
Consumer Centres Network) utgör ett viktigt komplement till de formella och rättsliga 
verktyg som står till medborgarnas och företagens förfogande. Parlamentet välkomnar 
initiativet att inrätta ett informationsnätverk för den inre marknaden.

Minskning av den administrativa bördan

14. Europaparlamentet gläds åt kommissionens initiativ att minska företagens administrativa 
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börda och uppmanar till fler sådana insatser. Det är viktigt att finna en rimlig balans 
mellan marknadsöppning och reglering.

15. Europaparlamentet framhåller att ömsesidigt erkännande utgör ett viktigt inslag i den inre 
marknaden som måste bedömas mot bakgrund av behovet att få till stånd en tillnärmning 
av lagstiftningen inom vissa nyckelområden. 

16. Europaparlamentet poängterar att 2000-talets inre marknad måste fungera inom ramen för
nödvändiga och rimliga bestämmelser. Parlamentet betonar därför vikten av en ytterligare
harmonisering inom nyckelområden, framför allt när det gäller finansiella tjänster som 
riktar sig till konsumenter och mindre företag (däribland betalningsmedel) och skatt. 
Kommissionen uppmanas att i fråga om den sista punkten fullfölja sina förslag om en 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas.

17. Europaparlamentet betonar att ”bättre” lagstiftning inte bara innebär ”mindre” 
lagstiftning. Kommissionen uppmanas att föreslå nya bestämmelser för att förbättra 
funktionen och integrationen av den inre marknaden och konsolidera och förenkla 
lagstiftningen.

18. Europaparlamentet anser att kommissionens konsekvensbedömningar bör vara mer 
följdriktiga och fästa större avseende vid samtliga aktörers åsikter. Parlamentet välkomnar 
därför inrättandet av kommissionens konsekvensbedömningsnämnd och uppmanar 
kommissionen att offentliggöra nämndens yttranden. Vidare önskar parlamentet få utföra 
fler konsekvensbedömningar som underlag för sina förslag.

19. Europaparlamentet påpekar att utvärderingar också bör utföras efter det att lagar antagits 
för att kontrollera att bestämmelserna fungerar så som det var tänkt och för att 
uppmärksamma eventuella oförutsedda negativa konsekvenser.

20. Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning om att samreglering och 
självreglering är verktyg som kan fungera som komplement till lagstiftningsinitiativ inom 
vissa områden.

21. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna skall ansvara för att förbättra införlivandet 
och genomförandet av ny EU-lagstiftning. Parlamentet gläds över uppgifterna om att 
införlivandet av EU-lagstiftningen i nationell lagstiftning har förbättrats och över den nya 
målsättning som fastställdes vid EU:s vårtoppmöte om att se till att underskottsmålet i 
fråga om införlivandet av gemenskapslagstiftningen gradvis minskas till 1 procent. 
Parlamentet understryker vikten av att öka och förbättra det administrativa samarbetet 
mellan medlemsstaternas behöriga nationella myndigheter.

Den internationella dimensionen

22. Europaparlamentet understryker att det är viktigt att skapa lika villkor på den inre 
marknaden och att en väl fungerande inre marknad utgör en konkurrensfördel för EU med 
hänsyn till globaliseringen.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid utarbetandet av den interna politiken 
systematiskt utvärdera och ta hänsyn till jämförbar politik i EU:s partnerländer (bland 
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annat Förenta staterna, Ryssland, Kina, Indien, Brasilien och Japan).

24. Europaparlamentet betonar att initiativ som syftar till att öka konkurrenskraften inte 
behöver leda till att EU:s normer sänks. Det är viktigt att utveckla en konstruktiv och 
balanserad dialog med de externa parterna.

25. Europaparlamentet anser att kommissionen bör iaktta försiktighet vid reformering av EU:s 
lagstiftningsmässiga skyddsklausuler mot otyglad globalisering. Parlamentet betonar att
EU:s nuvarande handelspolitiska skyddsinstrument är effektiva och av central betydelse 
för tillväxten och sysselsättningen i en snabbt föränderlig världsekonomi och att denna 
reformprocess medför ömsesidiga eftergifter till följd av WTO:s förhandlingsrunda i 
Doha.

26. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Den inre marknaden är en hörnpelare i den europeiska integrationen och en av EU:s största 
framgångar. De fyra friheterna, som ligger till grund för den inre marknaden, är drivkraften 
bakom den sociala marknadsekonomin. Genomförandet av den inre marknaden är dock en 
fortlöpande process som ständigt utvecklas i en globaliserad och föränderlig värld.

Att fördjupa och fullborda den inre marknaden är nödvändigt och avgörande för framtiden. 
Under 2000-talet måste EU kunna skapa en inre marknad som är öppen och verkligt effektiv 
och som förverkligar de fyra friheterna, stärker solidariteten, möjliggör enskilda och 
kollektiva framgångar och bidrar till en hållbar utveckling. Tidpunkten för kommissionens 
översyn av den inre marknaden är alltså väl vald.

Efter att ha utvidgats från 6 till 27 medlemsstater och klarat av en integration som anses vara 
en förebild för andra världsdelar måste EU dock komma till rätta med förtroendekrisen. 
Medborgarna i samtliga medlemsstater tvivlar på den inre marknaden och på annan 
gemenskapspolitik.

Den inre marknaden utgör genom integrationen ett solidaritetsinstrument. Utan välstånd och 
sysselsättning är sociala framsteg inte möjliga: detta är utgångspunkten för vår handlingsplan.

Genom att engagera företrädarna för de nationella parlamenten i Europaparlamentets arbete 
kommer det att bli lättare för dem att förstå den inre marknadens förtjänster, problem och 
behov.

Fördjupningen av den inre marknaden måste främja sammanhållningen i EU och 
moderniseringen och samstämmigheten i våra ekonomier och ett socialt skydd för 
EU-medborgarna. Inom flera områden är den inre marknadens förtjänster inte helt uppenbara: 
i detta betänkande nämns bland annat områden såsom tjänster av allmänt intresse, den sociala 
sektorn, finansiella tjänster som riktar sig till konsumenter och mindre företag, konsumtion, 
beskattning, energi, arbetstagares rörlighet och immateriella rättigheter.

Den sociala sammanhållningen utgör en integrerad del av fördjupningen av den inre 
marknaden. Huruvida social sammanhållning uppnås eller inte beror på arbetstagarna. Detta 
betänkande har därför till syfte att betona vikten av att upphäva restriktionerna av
arbetstagarnas fria rörlighet och generellt stärka medborgarnas förtroende genom att främja 
sociala mål som är gemensamma för medlemsstaterna såsom exempelvis bra arbetstillfällen, 
jämställdhet, hälsa och miljöskydd och att samtidigt ta hänsyn till medlemsstaternas kulturella 
mångfald. I samband med utvidgningen av den inre marknaden måste man också se till att 
begränsa effekterna av regleringskonkurrensen mellan medlemsstaterna när det gäller sociala 
frågor. 

Föredraganden anser i detta sammanhang att det är mycket viktigt att kommissionen klargör 
vad man tycker om offentliga tjänster.

Tjänster av allmänt intresse erkänns som en av grundstenarna i den europeiska sociala 
modellen. Med tanke på att tjänster av allmänt intresse anses skapa social och territoriell
sammanhållning i EU, och med tanke på att kvalitativa tjänster av allmänt intresse är ett 
verkligt stöd för ekonomisk utveckling och skapande av arbetstillfällen anser föredraganden, 
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dock utan att vilja föregripa Europaparlamentets arbete, att kommissionen bör föreslå en 
stadga för tjänster av allmänt intresse. Det bör antas en officiell text där de gemensamma 
värderingar som avses i artikel 16 i EG-fördraget utvecklas, och där de principer och villkor 
som gör det möjligt för tjänsterna av allmänt intresse att nå sina mål förklaras uttryckligt. 
Texten skulle också kunna fungera som en måttstock i samband med insatserna för att uppnå 
en balans mellan tjänsternas ekonomiska dimension och sociala dimension. 

Föredraganden respekterar visserligen subsidiaritetsprincipen och medlemsstaternas 
befogenheter att organisera och finansiera tjänster av allmänt intresse men undrar om det är 
tillrådligt att utarbeta ett ramdirektiv om dessa tjänster.

Under alla omständigheter påminner parlamentet om att det är hög tid att ta framgångsrika 
sektorsspecifika initiativ när det gäller sjuk- och hälsovårdstjänster och sociala tjänster av 
allmänt intresse. 

Den inre marknaden har blivit en så naturlig del av medborgarnas vardag att de inte längre 
inser vilka fördelar och förmåner som den ger dem. Det är mycket viktigt att ge medborgarna
fler valmöjligheter genom att erbjuda dem kvalitetsprodukter och fler möjligheter att handla 
över gränserna. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd gläder sig över den 
nya grönboken om översynen av konsumentregelverket, som ingår i
konsumentskyddsstrategin. Detta kommer att bli den viktigaste uppgiften för 
kommissionsledamoten med ansvar för konsumentskydd fram till dess att kommissionens 
mandat löper ut. Denna grönbok förtjänar vår fulla uppmärksamhet. Tillämpningen av 
grönboken kommer förmodligen att stärka förtroendet för och konvergensen inom den inre 
marknaden. Som kommissionen har påpekat har de åtta direktiv som omfattas av översynen 
inte levt upp till förväntningarna. Olikheterna i införlivandet förvärrar bara ovissheten. För att 
öka förtroendet inom den inre marknaden måste vi tänka längre än de nuvarande
bestämmelserna om minimiharmonisering. 

Konsumenternas förtroende hänger också samman med den fria rörligheten för varor. De
icke-harmoniserade sektorerna utgör fortfarande 50 procent av den inre marknaden. Alla 
dessa sektorer omfattas alltjämt av nationella tekniska regler som medför betydande 
administrativa kostnader. Därför har det nu blivit intressant att stödja de åtgärder som 
kommissionen presenterade den 13 februari 2007 för att förbättra de nuvarande bestämmelser 
och principer som reglerar varumarknaden och förbättra kontrollen och den faktiska 
tillämpningen. Sammantaget kan dessa åtgärder stärka medborgarnas förtroende för den inre 
marknadens funktion och mervärde.  

I detta betänkande uppmanas kommissionen också att anlägga en helhetsstrategi för
immateriella rättigheter och framför allt att föreslå en helhetsstrategi för patent i EU. 
Immateriella rättigheter ligger till grund för de kulturindustriernas ekonomi och garanterar ett 
främjande av den kulturella mångfalden. Föredraganden noterar kommissionens meddelande 
nyligen om att förbättra patentsystemet i EU och framhäver betydelsen av att det inrättas ett 
gemenskapspatent och ett rättssystem där EG-domstolen är sista instans. 

När det gäller de ekonomiska aspekterna understryks det i betänkandet att det är angeläget 
med en mer avancerad harmonisering av finansiella tjänster som riktar sig till konsumenter 
och mindre företag och betalningsmedel. Det faktum att det på skatteområdet inte finns en 
fullständig harmonisering innebär dessutom att integreringen av den inre marknaden bromsas



PE 386.697v03-00 10/11 PR\663673SV.doc

SV

och att EU:s konkurrenskraft försvagas, vilket leder till att företagens villkor blir 
svåröverskådliga. Europaparlamentet uppmuntrar framför allt kommissionen att fullfölja sina
förslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. 

När det gäller energi och bekämpning av klimatförändringarna välkomnar föredraganden 
Europeiska rådets ambitiösa överenskommelse den 9 mars 2007 som ett steg på vägen mot en 
europeisk energipolitik. Han beklagar emellertid att överenskommelsen inte i tillräcklig grad 
tar hänsyn till det bidrag som kärnenergin kan ge för att uppfylla EU:s energi- och 
miljöpolitiska mål. Han framhåller också att det i samband med den inre marknaden är 
nödvändigt att utveckla inbördes sammankopplade nätverk. 

De små och medelstora företagen har en central roll på den inre marknaden, något som 
betonas i Lissabonstrategin. Att förbättra de små och medelstora företagens tillgång till 
offentliga upphandlingar är av grundläggande betydelse för sysselsättningen i EU. För 
närvarande har våra små och medelstora företag inte samma villkor som de små och 
medelstora företagen i WTO-partnerländer såsom Förenta staterna, Japan, Korea och Kanada, 
som har förhandlat fram en möjlighet att särbehandla de små och medelstora företagen i 
samband med offentlig upphandling. Föredraganden anser att kommissionen bör ha 
parlamentets stöd när det gäller att återupprätta balans mellan WTO:s avtal om offentlig 
upphandling och de europeiska små och medelstora företagens tillgång till andra 
signatärstaters marknader. 

Medborgarna och de små och medelstora företagen bör ha möjlighet att dra full nytta av den 
inre marknaden på ett konkret sätt. Följaktligen ges i detta betänkande starkt stöd till 
upprättandet av ett informationsnätverk för den inre marknaden och informella mekanismer 
såsom Solvit och ECC-NET som kompletterar våra lagstiftningsinstrument.  

I detta betänkande framhävs också aspekterna i samband med förordningen om ”bättre 
lagstiftning”. Dessutom välkomnas kommissionens uttalade mål att förenkla och effektivt 
tillämpa gemenskapslagstiftningen. 

En förstärkning av den inre marknaden innebär inte att man samlar allt mer lagstiftning och 
inte heller att man förkastar eller upphäver all lagstiftning. Den inre marknaden för 2000-talet 
måste förses med nödvändiga och rimliga regler. Vi måste reglera öppnandet av våra 
marknader på samma sätt som våra globala partner.

Det är därför nödvändigt att identifiera de sektorer där det finns ett behov av en mer 
avancerad harmonisering. Som tidigare nämnts uppmanar föredraganden därför 
kommissionen att på gemenskapsnivå försöka uppnå en harmonisering när det gäller 
finansiella tjänster som riktar sig till konsumenter och mindre företag och när det gäller
beskattning, energi, nättjänster, immaterialrätt och konsumenträtt och att samtidigt beakta 
subsidiaritetsprincipen. 

Vi bör också glädjas åt de framsteg som medlemsstaternas redan har gjort när det gäller att 
införliva gemenskapslagstiftningen. Målsättningen att minska införlivandeunderskottet till 
1 procent bör uppmuntras. I detta sammanhang bör kommissionen uppmuntras att, där så 
behövs, hjälpa medlemsstaterna med att införliva gemenskapsrättsakter i överensstämmelse 
med den praxis som används i samband med direktiv om den inre marknaden för tjänster. 
Dessutom bör det ske en större samordning mellan de nationella myndigheter som är 
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ansvariga för införlivandet i de olika medlemsstaterna.  

En bättre lagstiftning förutsätter också att gemenskapen genomför fler avancerade 
konsekvensbedömningar som inbegriper alla berörda parter. Vi välkomnar inrättandet av en 
konsekvensbedömningsnämnd som bör arbeta på ett öppet sätt och offentliggöra sina 
allmänna yttranden. Parlamentet bör på egen hand genomföra oberoende 
konsekvensbedömningar. Det skulle också vara nyttigt att studera följderna av gemenskapens 
sociala och miljömässiga lagstiftning i ett ännu tidigare skede. Vidare bör man överväga att 
genomföra en efterhandsutvärdering av de system som inrättats för att säkerställa principen 
om öppenhet och möjligheten till effektiva påföljder. 

Föredraganden delar också kommissionens synpunkter om den balans som bör försöka uppnås 
mellan lagstiftning, samreglering och självreglering. Denna nya strategi bör emellertid ta 
fasta på de berörda parternas (producenterna och konsumenterna) respektive makt och 
inflytande.

I samma anda välkomnar vi det arbete som utförts av kommissionen när det gäller att minska 
den administrativa bördan för företagen, särskilt för små och medelstora företag. Det 
övergripande målet med en minskning på 25 procent av dessa bördor bör dock utredas på ett 
mer grundligt sätt.  

Politiken för den inre marknaden har också en extern dimension.

En stark, öppen och konkurrenskraftig inre marknad kan ha en mycket stor betydelse för EU:s 
svar på de utmaningar som följer av globaliseringen. De interna reglerna på den inre 
marknaden bör bidra till att stärka den externa konkurrenskraften. Det ömsesidiga beroende 
som finns på global nivå skapar nya möjligheter för att hävda EU:s värden och intressen. 

Vi måste fästa större vikt vid de regler som används av våra partner så att vi kan upprätthålla 
en attraktiv och konkurrenskraftig gemenskapsmarknad utan att göra avkall på våra egna 
standarder. EU bör bli en förebild för andra regioner. 

Avslutningsvis begär föredraganden att det multilaterala handelssystemet inom ramen för 
WTO skall stärkas. Dessutom betonar han vikten av att nå fram till en ambitiös, välavvägd 
och övergripande överenskommelse om att avsluta förhandlingsrundan i Doha.  

I detta sammanhang begär Europaparlamentet att våra nuvarande handelspolitiska 
skyddsinstrument skall bevaras. 


