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Grozījums Nr. 1
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
- 1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. norāda, ka visiem ir jāatbalsta 
iekšējais tirgus kā viens no ES projekta 
pamatelementiem un kā pamats 
ilgtspējīgas labklājības radīšanai Eiropas 
Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Milan Cabrnoch

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas pieeju, ar ko 
dialogu un partnerību izvirza atjaunotā 
iekšējā tirgus centrā, un aicina visas 
ieinteresētās personas pastiprināt centienus, 
lai nodrošinātu to, ka šo pieeju īsteno 
dzīvē, un tādējādi vienotais tirgus varētu 
pilnībā darboties, sekmējot augstas 
konkurētspējas sociālo tirgus ekonomiku;

1. atzinīgi vērtē Komisijas pieeju, ar ko 
dialogu un partnerību izvirza atjaunotā 
vienotā tirgus centrā, un aicina visas 
ieinteresētās personas pastiprināt centienus, 
lai nodrošinātu to, ka šo pieeju īsteno 
dzīvē, un tādējādi vienotais tirgus varētu 
pilnībā darboties, sekmējot izaugsmi un 
augstas konkurētspējas tirgus ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Françoise Castex

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pauž nožēlu, ka paziņojumā par 
Vienotā tirgus aktu lielāka uzmanība 
netiek veltīta vietējām iestādēm, kurām ir 
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būtiska nozīme vienotajā tirgū no 
ekonomiskā un sociālā viedokļa; 
atgādina, ka Līgumam par Eiropas 
Savienības darbību pievienotais Protokols 
Nr. 26 garantē plašu rīcības brīvību 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumu organizēšanā, pārvaldībā un 
finansēšanā; prasa Komisijai uzņemties 
iniciatīvas, lai nodrošinātu šā protokola 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka iekšējā tirgū sasniegtajam 
progresam nevajadzētu pamatoties uz 
mazāko kopsaucēju; tādēļ mudina 
Komisiju uzņemties vadību un nākt klajā 
ar drosmīgiem priekšlikumiem; mudina 
dalībvalstis līdzīgi kā patentu jomā 
izmantot ciešākas sadarbības metodi 
jomās, kurās visām 27 dalībvalstīm nav 
iespējams panākt vienošanos; citas valstis 
varēs brīvi pievienoties šīm vadošajām 
iniciatīvām vēlākā posmā;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b iesaka Komisijai saistībā ar 
priekšlikumu Nr. 48 veikt neatkarīgu 
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pētījumu, lai noteiktu 20 svarīgākos 
pilsoņu neapmierinātības un vilšanās 
cēloņus saistībā ar vienoto tirgu un it 
īpaši ar e-komerciju, pārrobežu 
medicīnisko aprūpi un profesionālās 
kvalifikācijas savstarpēju atzīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c mudina Komisiju pabeigt savu 
priekšlikumu Nr. 47 par izpildi, 
pievienojot tam priekšlikumu, ar ko ievieš 
klauzulu par piemērošanu ar atpakaļejošu 
spēku, kura nodrošinātu to, ka ES iekšējā 
tirgus tiesību akti automātiski stājas spēkā 
noteiktā brīdī, ja dalībvalstis tos nav 
savlaicīgi transponējušas; uzsver, ka īpaša 
uzmanība jāvelta tiesību aktu pienācīgai 
izpildei veselības un drošības jomā, kā arī 
citos sociālās jomas jautājumos, 
piemēram, attiecībā uz darbalaiku;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka vienotais tirgus kļūs vēl 
vairāk saskaņots un konkurētspējīgāks 
tikai tādā mērā, ciktāl tajā izdosies 
nodrošināt priekšrocības darba ņēmējiem, 
studējošajiem, pensionāriem un pilsoņiem 
kopumā, kā arī uzņēmumiem, jo īpaši 

2. uzskata — lai vienotais tirgus ikdienas 
dzīvē un darbībā sniegtu konkrētas
priekšrocības darba ņēmējiem, 
studentiem, pensionāriem un pilsoņiem 
kopumā, kā arī uzņēmumiem, jo īpaši 
MVU, ir jāpabeidz no šķēršļiem brīva un 
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MVU, to ikdienas darbībā; konkurētspējīga vienotā tirgus izveide;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Milan Cabrnoch

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka vienotais tirgus kļūs vēl 
vairāk saskaņots un konkurētspējīgāks
tikai tādā mērā, ciktāl tajā izdosies 
nodrošināt priekšrocības darba ņēmējiem, 
studējošajiem, pensionāriem un pilsoņiem 
kopumā, kā arī uzņēmumiem, jo īpaši 
MVU, to ikdienas darbībā;

2. uzskata, ka vienotais tirgus kļūs 
konkurētspējīgs tikai tādā mērā, ciktāl tajā 
izdosies nodrošināt priekšrocības darba 
ņēmējiem, studējošajiem, pensionāriem un 
pilsoņiem kopumā, kā arī uzņēmumiem, jo 
īpaši MVU, to ikdienas darbībā;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Milan Cabrnoch

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka laba pārvaldība ir ārkārtīgi 
svarīga, lai sasniegtu vienotā tirgus 
ekonomiskos un sociālos mērķus, tostarp 
darba ņēmēju un pensionāru pārvietošanās 
brīvību, augstu nodarbinātības līmeni, 
pienācīgas sociālās aizsardzības 
nodrošinājumu, sociālās atstumtības 
izskaušanu un augstu izglītības un 
apmācības līmeni;

3. uzskata, ka laba pārvaldība un juridiskā 
noteiktība ir ārkārtīgi svarīga, lai sasniegtu 
vienotā tirgus ekonomiskos un sociālos 
mērķus, tostarp darba ņēmēju un 
pensionāru pārvietošanās brīvību, augstu 
nodarbinātības līmeni, pienācīgas sociālās 
aizsardzības nodrošinājumu, sociālās 
atstumtības izskaušanu un augstu izglītības 
un apmācības līmeni;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka laba pārvaldība ir ārkārtīgi 
svarīga, lai sasniegtu vienotā tirgus 
ekonomiskos un sociālos mērķus, tostarp 
darba ņēmēju un pensionāru pārvietošanās 
brīvību, augstu nodarbinātības līmeni, 
pienācīgas sociālās aizsardzības 
nodrošinājumu, sociālās atstumtības
izskaušanu un augstu izglītības un 
apmācības līmeni;

3. uzskata, ka laba pārvaldība ir ārkārtīgi 
svarīga, lai sasniegtu vienotā tirgus 
ekonomiskos un sociālos mērķus, tostarp 
darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, augstu 
nodarbinātības līmeni, pienācīgas sociālās 
aizsardzības nodrošinājumu, sociālās 
atstumtības izskaušanu, augstu izglītības un 
apmācības līmeni un pensiju 
pārnesamību;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka laba pārvaldība ir ārkārtīgi 
svarīga, lai sasniegtu vienotā tirgus 
ekonomiskos un sociālos mērķus, tostarp 
darba ņēmēju un pensionāru
pārvietošanās brīvību, augstu 
nodarbinātības līmeni, pienācīgas sociālās 
aizsardzības nodrošinājumu, sociālās 
atstumtības izskaušanu un augstu izglītības 
un apmācības līmeni;

3. uzskata, ka laba pārvaldība ir ārkārtīgi 
svarīga, lai sasniegtu vienotā tirgus 
ekonomiskos un sociālos mērķus, tostarp 
personu pārvietošanās brīvību, augstu 
nodarbinātības līmeni, pienācīgas sociālās 
aizsardzības nodrošinājumu, sociālās 
atstumtības izskaušanu un augstu izglītības 
un apmācības līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Liisa Jaakonsaari

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzinīgi vērtē pasākumus, ko ieviesīs 
Komisija, it īpaši plānotās korelācijas 
tabulas; aicina Komisiju šīs korelācijas 
tabulas piemērot visiem tiesību aktiem, ne 
tikai prioritārajām direktīvām;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzīst EURES lielo nozīmi darba 
ņēmēju brīvas pārvietošanās atvieglošanā 
Savienības teritorijā un dalībvalstu 
nodarbinātības dienestu ciešas sadarbības 
nodrošināšanā; aicina dalībvalstis 
palielināt sabiedrības informētību par šo 
lietderīgo pakalpojumu, ļaujot vairāk ES 
pilsoņu pilnībā izmantot nodarbinātības 
iespējas visā ES;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver — palielinot vienotā tirgus 
efektivitāti, lai tas darbotos Eiropas pilsoņu 
un uzņēmumu labā, svarīga nozīme ir 
tādiem atbalsta tīkliem un instrumentiem
kā Eiropas Nodarbinātības dienesti 
(EURES) un Iekšējā tirgus problēmu 
risināšanas tīkls (SOLVIT); aicina 

4. uzsver — palielinot vienotā tirgus 
efektivitāti, lai tas darbotos Eiropas pilsoņu 
un uzņēmumu labā, svarīga nozīme ir 
tādiem atbalsta tīkliem kā Iekšējā tirgus 
problēmu risināšanas tīkls (SOLVIT) un 
Eiropas patērētāju centri; ļoti atzinīgi 
vērtē Komisijas paziņojumu par to, ka tā 
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dalībvalstis palielināt sabiedrības 
informētību par šiem instrumentiem;

turpinās veicināt vienas pieturas punktus, 
integrējot visus pašreizējos pakalpojumus 
vienā vienotas piekļūšanas punktā un 
nodrošinot pilsoņiem un uzņēmējiem 
informāciju par viņu tiesībām vienotajā 
tirgū un attiecīgo atbalstu, kā arī 
praktisku informāciju par dalībvalstu 
noteikumiem un procedūrām; aicina 
dalībvalstis palielināt sabiedrības 
informētību par vienas pieturas punktiem 
un attiecīgajiem pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Liisa Jaakonsaari

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver — palielinot vienotā tirgus 
efektivitāti, lai tas darbotos Eiropas pilsoņu 
un uzņēmumu labā, svarīga nozīme ir 
tādiem atbalsta tīkliem un instrumentiem 
kā Eiropas Nodarbinātības dienesti 
(EURES) un Iekšējā tirgus problēmu 
risināšanas tīkls (SOLVIT); aicina 
dalībvalstis palielināt sabiedrības 
informētību par šiem instrumentiem;

4. uzsver — palielinot vienotā tirgus 
efektivitāti, lai tas darbotos Eiropas pilsoņu 
un uzņēmumu labā, svarīga nozīme ir 
tādiem atbalsta tīkliem un instrumentiem 
kā Eiropas Nodarbinātības dienesti 
(EURES) un Iekšējā tirgus problēmu 
risināšanas tīkls (SOLVIT); aicina 
dalībvalstis palielināt sabiedrības 
informētību par šiem instrumentiem;
uzskata, ka SOLVIT tīkls ir visvairāk 
nepieciešams tieši MVU; pauž nožēlu, ka 
SOLVIT nav zināms daudzām 
ieinteresētajām personām, nedz arī tam ir 
piešķirts pelnītais statuss; tādēļ mudina 
Komisiju un dalībvalstis attiecīgi rīkoties 
un novērst šos trūkumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Liisa Jaakonsaari

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a pauž nožēlu, ka savā pasākumu 
kopumā Komisijai nav izdevies atrisināt 
būtisko problēmu saistībā ar Eiropas ēnu 
ekonomikas pārrobežu raksturu; atkārto 
savu 2009. gada februāra viedokli, ko tas 
pauda, pieņemot ziņojumu par 
apakšuzņēmēju sociālo atbildību 
ražošanas ķēdēs; vēlas zināt, vai Komisija 
pēc Parlamenta pieprasījuma jau ir sākusi 
izvērtēt Kopienas instrumenta ietekmi uz 
ķēdes atbildību kā veidu, kādā palielināt 
pārredzamību apakšlīgumu slēgšanā un 
nodrošināt Kopienas un dalībvalstu 
tiesību aktu labāku izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Liisa Jaakonsaari

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu par 
alternatīva strīdu izšķiršanas mehānisma 
izmantošanu ES; pauž nožēlu par 
pieaugošo tiesāšanās tendenci 
rūpnieciskajās attiecībās, kas nopietni 
apdraud līdzsvaru starp sociālajiem 
partneriem visā Eiropā, un brīdina — ja 
šai tendencei ļaus attīstīties, tā var izraisīt 
nestabilitāti un pat sociālus nemierus; 
aicina Komisiju paplašināt alternatīvu 
strīdu izšķiršanas mehānismu loku, lai 
aptvertu pārrobežu strīdus darba 
jautājumos un risinātu problēmas, ko 
rada labvēlīgākās tiesas izvēle lietās, 
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kuras attiecas uz sarunām par darba 
koplīgumu slēgšanu un rūpniecisko 
darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Liisa Jaakonsaari

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c aicina Komisiju grozīt regulu 
„Brisele I”, paredzot noteikumu par tās 
vietas tiesu ekskluzīvu jurisdikciju, kurā 
jānotiek galvenajai rūpnieciskajai 
darbībai vai kurā tā ir notikusi;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir svarīgi agrākā posmā vairāk 
iesaistīt ieinteresētās personas to pasākumu 
izstrādē, pieņemšanā, īstenošanā un 
pārraudzībā, ar kuriem sekmē izaugsmi un 
pilsoņu tiesības vienotajā tirgū; turklāt 
uzsver, ka apspriešanās ar sociālajiem 
partneriem un pilsonisko sabiedrību ir ļoti 
svarīga, lai atjaunotu uzticību vienotajam 
tirgum;

5. uzsver, ka ir svarīgi agrākā posmā vairāk 
iesaistīt ieinteresētās personas to pasākumu 
izstrādē, pieņemšanā, īstenošanā un 
pārraudzībā, ar kuriem sekmē izaugsmi un 
pilsoņu tiesības vienotajā tirgū; norāda, ka 
daudzi no Vienotā tirgus aktā 
ierosinātajiem pasākumiem ietilpst 
dalībvalstu vai zemāka administratīvā 
līmeņa iestāžu kompetencē un līdz ar to 
būtu nepieciešama to aktīvāka 
iesaistīšanās visos posmos; turklāt uzsver, 
ka apspriešanās ar sociālajiem partneriem 
un pilsonisko sabiedrību ir ļoti svarīga, lai 
atjaunotu uzticību vienotajam tirgum;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Liisa Jaakonsaari

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir svarīgi agrākā posmā vairāk 
iesaistīt ieinteresētās personas to pasākumu 
izstrādē, pieņemšanā, īstenošanā un 
pārraudzībā, ar kuriem sekmē izaugsmi un 
pilsoņu tiesības vienotajā tirgū; turklāt 
uzsver, ka apspriešanās ar sociālajiem 
partneriem un pilsonisko sabiedrību ir ļoti 
svarīga, lai atjaunotu uzticību vienotajam 
tirgum;

5. uzsver, ka ir svarīgi agrākā posmā vairāk 
iesaistīt ieinteresētās personas to pasākumu 
izstrādē, pieņemšanā, īstenošanā un 
pārraudzībā, ar kuriem sekmē izaugsmi un 
pilsoņu tiesības vienotajā tirgū; turklāt 
uzsver, ka apspriešanās ar sociālajiem 
partneriem un pilsonisko sabiedrību ir ļoti 
svarīga, lai atjaunotu uzticību vienotajam 
tirgum; sagaida no Komisijas jaunas un 
drosmīgas idejas šī dialoga uzlabošanai; 
prasa, lai visu to būtiskāko vienotā tirgus 
tiesību aktu sagatavošanā, kuri ietekmē 
darba tirgu, tiktu iesaistīti sociālie 
partneri;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka Komisijai visos vienotā 
tirgus tiesību aktos jānostiprina 
pamattiesības; uzskata, ka tas nodrošinātu 
to, ka vienotā tirgus ekonomisko 
pamatbrīvību īstenošana neierobežo 
valstu tiesību aktos paredzētās tiesības uz 
sarunām par koplīgumu slēgšanu un 
tiesības streikot;

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju cieši sadarboties ar 
sociālajiem partneriem, jo īpaši to tiesību 
aktu īstenošanas un piemērošanas gaitā, ar 
kuriem veicina vienotā tirgus projektu, kā 
arī atbalstīt sociālos partnerus un iedrošināt 
tos dalīties ar zināšanām un pieredzi šajās 
jomās.

6. aicina Komisiju un dalībvalstis cieši 
sadarboties ar sociālajiem partneriem, jo 
īpaši to tiesību aktu īstenošanas un 
piemērošanas gaitā, ar kuriem veicina 
vienotā tirgus projektu, kā arī atbalstīt 
sociālos partnerus un iedrošināt tos dalīties 
ar zināšanām un pieredzi šajās jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju cieši sadarboties ar 
sociālajiem partneriem, jo īpaši to tiesību 
aktu īstenošanas un piemērošanas gaitā, ar 
kuriem veicina vienotā tirgus projektu, kā 
arī atbalstīt sociālos partnerus un 
iedrošināt tos dalīties ar zināšanām un 
pieredzi šajās jomās.

6. aicina Komisiju cieši sadarboties ar 
sociālajiem partneriem, jo īpaši to tiesību 
aktu īstenošanas un piemērošanas gaitā, ar 
kuriem veicina vienotā tirgus projektu; 
prasa Komisijai ierosināt konkrētus 
pasākumus sociālo partneru aktīvai un 
efektīvai iesaistīšanai, atbalstīt tos un 
iedrošināt dalīties zināšanās, pieredzē un 
paraugpraksē šajās jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Evelyn Regner

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju cieši sadarboties ar 
sociālajiem partneriem, jo īpaši to tiesību 
aktu īstenošanas un piemērošanas gaitā, ar 
kuriem veicina vienotā tirgus projektu, kā 
arī atbalstīt sociālos partnerus un iedrošināt 
tos dalīties ar zināšanām un pieredzi šajās 
jomās.

6. aicina Komisiju cieši sadarboties ar 
sociālajiem partneriem un jo īpaši tos 
aktīvi iesaistīt izstrādes un ierosināšanas 
posmā un to tiesību aktu īstenošanas un 
piemērošanas gaitā, ar kuriem veicina 
vienotā tirgus projektu, kā arī atbalstīt 
sociālos partnerus un iedrošināt tos dalīties 
ar zināšanām un pieredzi šajās jomās.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
izstrādāt stratēģiju, kas ļautu plašāk 
piemērot Iekšējā tirgus informācijas 
sistēmu un integrēt to citos tīklos nolūkā 
uzlabot administratīvo sadarbību un 
iekšējā tirgus tiesību aktu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver mazo un vidējo uzņēmumu 
būtisko ieguldījumu darbavietu izveidē un 
izaugsmes veicināšanā un tādēļ aicina 
Komisiju likvidēt šķēršļus jaunu MVU 
izveidei un stimulēt uzņēmējdarbību.

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Emilie Turunen
Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka Pakalpojumu direktīvā 
izklāstīto savstarpējas izvērtēšanas
procesu nedrīkst uzskatīt par modeli, 
tāpēc ka tas koncentrējas uz direktīvas 
transponēšanas tehniskajiem aspektiem 
dalībvalstīs, nevis uz politikas ietekmes 
izvērtējuma sniegšanu; uzskata, ka visi 
vienotā tirgus tiesību akti būtu jāizvērtē 
daudzdimensionālā veidā (reālā ietekme 
uz ekonomiku, produktu un pakalpojumu 
kvalitāte un sociālā ietekme), pirmām 
kārtām pievēršoties spēkā esošajiem 
tiesību aktiem par vispārējas nozīmes 
pakalpojumu, piemēram, pasta, 
transporta un enerģijas jomas 
pakalpojumu, liberalizāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Françoise Castex

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka vienotā tirgus labas 
pārvaldības nodrošināšanā jāņem vērā un 
jāpastiprina Eiropas līmeņa konsultējošo 
institūciju, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejas, Reģionu 
komitejas, nozaru dialoga padomju, kā arī 
strādājošo un patērētāju pārstāvju loma.

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu nākt 
klajā ar ieteikumu par alternatīvām strīdu 
izšķiršanas sistēmām.

Or. en


