
AM\903830SL.doc PE491.016v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za regionalni razvoj

2012/2027(INI)

4.6.2012

PREDLOGI SPREMEMB
1–21

Osnutek mnenja
Mojca Kleva
(PE489.366v01-00)

Inovativni finančni instrumenti v povezavi z večletnim finančnim okvirom
(2012/2027(INI))



PE491.016v01-00 2/14 AM\903830SL.doc

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\903830SL.doc 3/14 PE491.016v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja predlog Komisije glede 
povečanja uporabe finančnih instrumentov 
v naslednjem programskem obdobju 
(2014–2020); poudarja, da lahko povečana 
uporaba inovativnih finančnih 
instrumentov v času strogih fiskalnih 
omejitev in zmanjšane posojilne 
zmogljivosti zasebnega sektorja spodbudi 
javno-zasebna partnerstva, doseže 
multiplikacijski učinek s proračunom EU, 
odpre nadomestne vire financiranja in 
zagotovi pomemben tok financiranja za 
strateške regionalne naložbe; meni, da bi 
lahko finančni instrumenti – kot dopolnilo 
k nepovratnim sredstvom – postali 
pomemben vidik strategij EU za 
regionalno rast;

1. izraža dvom glede predloga Komisije 
glede povečanja uporabe finančnih 
instrumentov v naslednjem programskem 
obdobju (2014–2020); dvomi, da lahko 
povečana uporaba inovativnih finančnih 
instrumentov v času strogih fiskalnih 
omejitev in zmanjšane posojilne 
zmogljivosti zasebnega sektorja spodbudi 
javno-zasebna partnerstva, doseže 
multiplikacijski učinek s proračunom EU, 
odpre nadomestne vire financiranja in 
zagotovi pomemben tok financiranja za 
strateške regionalne naložbe; meni, da 
čeprav bi lahko finančni instrumenti – kot 
dopolnilo k nepovratnim sredstvom –
postali vidik strategij EU za regionalno 
rast, bo to še dodatno povečalo 
zadolževanje;

Or. de

Predlog spremembe 2
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja predlog Komisije glede 
povečanja uporabe finančnih instrumentov 
v naslednjem programskem obdobju 
(2014–2020); poudarja, da lahko povečana
uporaba inovativnih finančnih 
instrumentov v času strogih fiskalnih 
omejitev in zmanjšane posojilne 
zmogljivosti zasebnega sektorja spodbudi 

1. pozdravlja predlog Komisije glede 
povečanja uporabe finančnih instrumentov 
v naslednjem programskem obdobju 
(2014–2020); poudarja, da lahko povečana 
uporaba inovativnih finančnih 
instrumentov v času strogih fiskalnih 
omejitev in zmanjšane posojilne 
zmogljivosti zasebnega sektorja spodbudi 
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javno-zasebna partnerstva, doseže 
multiplikacijski učinek s proračunom EU, 
odpre nadomestne vire financiranja in 
zagotovi pomemben tok financiranja za 
strateške regionalne naložbe; meni, da bi 
lahko finančni instrumenti – kot dopolnilo 
k nepovratnim sredstvom – postali 
pomemben vidik strategij EU za regionalno 
rast;

javno-zasebna partnerstva, doseže 
multiplikacijski učinek s proračunom EU, 
odpre nadomestne vire financiranja in 
zagotovi pomemben tok financiranja za 
strateške regionalne naložbe; meni, da bi 
lahko finančni instrumenti – kot dopolnilo 
k nepovratnim sredstvom –, če bi jih 
uporabili v ustreznih projektih, postali 
pomemben vidik strategij EU za regionalno 
rast; ugotavlja, da so finančni instrumenti 
ustrezni, če projekt kot rezultat dodeljene 
pomoči ustvarja prihodke in dobiček, da 
se lahko odplačajo krediti in posojila;

Or. de

Predlog spremembe 3
Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja predlog Komisije glede 
povečanja uporabe finančnih instrumentov 
v naslednjem programskem obdobju 
(2014–2020); poudarja, da lahko povečana 
uporaba inovativnih finančnih 
instrumentov v času strogih fiskalnih 
omejitev in zmanjšane posojilne 
zmogljivosti zasebnega sektorja spodbudi 
javno-zasebna partnerstva, doseže 
multiplikacijski učinek s proračunom EU, 
odpre nadomestne vire financiranja in
zagotovi pomemben tok financiranja za 
strateške regionalne naložbe; meni, da bi 
lahko finančni instrumenti – kot dopolnilo 
k nepovratnim sredstvom – postali 
pomemben vidik strategij EU za regionalno 
rast;

1. pozdravlja predlog Komisije glede 
povečanja uporabe finančnih instrumentov 
v naslednjem programskem obdobju 
(2014–2020); poudarja, da lahko povečana 
uporaba inovativnih finančnih 
instrumentov v času strogih fiskalnih 
omejitev in zmanjšane posojilne 
zmogljivosti zasebnega sektorja spodbudi 
javno-zasebna partnerstva, doseže 
multiplikacijski učinek s proračunom EU, 
odpre nadomestne vire financiranja,
zagotovi pomemben tok financiranja za 
strateške regionalne naložbe, podpre 
dolgoročne, trajnostne naložbe in zviša 
potencialno rast EU; meni, da bi lahko 
finančni instrumenti – kot dopolnilo k 
nepovratnim sredstvom – postali 
pomemben vidik strategij EU za regionalno 
rast;

Or. en
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Predlog spremembe 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja predlog Komisije glede 
povečanja uporabe finančnih instrumentov 
v naslednjem programskem obdobju 
(2014–2020); poudarja, da lahko povečana 
uporaba inovativnih finančnih 
instrumentov v času strogih fiskalnih 
omejitev in zmanjšane posojilne 
zmogljivosti zasebnega sektorja spodbudi 
javno-zasebna partnerstva, doseže 
multiplikacijski učinek s proračunom EU, 
odpre nadomestne vire financiranja in 
zagotovi pomemben tok financiranja za 
strateške regionalne naložbe; meni, da bi 
lahko finančni instrumenti – kot dopolnilo 
k nepovratnim sredstvom – postali 
pomemben vidik strategij EU za regionalno 
rast;

1. pozdravlja predlog Komisije glede 
povečanja uporabe finančnih instrumentov 
v naslednjem programskem obdobju 
(2014–2020); poudarja, da lahko povečana 
uporaba inovativnih finančnih 
instrumentov v času strogih fiskalnih 
omejitev in zmanjšane posojilne 
zmogljivosti zasebnega sektorja spodbudi 
javno-zasebna partnerstva, doseže 
multiplikacijski učinek s proračunom EU, 
odpre nadomestne vire financiranja in 
zagotovi pomemben tok financiranja za 
strateške regionalne naložbe; meni, da bi 
lahko finančni instrumenti – kot dopolnilo 
k nepovratnim sredstvom – postali 
pomemben vidik strategij EU za regionalno 
rast v smislu doseganja ciljev EU na 
področju pametne in trajnostne 
gospodarske rasti;

Or. ro

Predlog spremembe 5
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, naj se pravna opredelitev 
finančnih instrumentov vključi v prihodnjo 
revidirano finančno uredbo in postane 

2. poziva, naj se pravna opredelitev 
finančnih instrumentov čim prej sprejme v 
okviru prihodnje revidirane finančne 
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enotna referenca v vseh zakonodajnih 
aktih, ki obravnavajo finančne instrumente; 
poudarja pomen pravočasne zagotovitve 
jasnosti, enostavnosti in preglednosti 
pravnega okvira finančnih instrumentov 
pred začetkom naslednjega programskega 
obdobja, da bi tako zagotovili privlačnost 
finančnih instrumentov za javne in zasebne 
vlagatelje;

uredbe in postane enotna referenca v vseh 
zakonodajnih aktih, ki obravnavajo 
finančne instrumente; poudarja pomen 
pravočasne zagotovitve jasnosti, 
enostavnosti in preglednosti pravnega 
okvira finančnih instrumentov pred 
začetkom naslednjega programskega 
obdobja, da bi tako zagotovili privlačnost 
finančnih instrumentov za javne in zasebne 
vlagatelje;

Or. en

Predlog spremembe 6
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, naj se pravna opredelitev 
finančnih instrumentov vključi v prihodnjo 
revidirano finančno uredbo in postane 
enotna referenca v vseh zakonodajnih 
aktih, ki obravnavajo finančne instrumente; 
poudarja pomen pravočasne zagotovitve 
jasnosti, enostavnosti in preglednosti 
pravnega okvira finančnih instrumentov 
pred začetkom naslednjega programskega 
obdobja, da bi tako zagotovili privlačnost 
finančnih instrumentov za javne in zasebne 
vlagatelje;

2. poziva, naj se pravna opredelitev 
finančnih instrumentov vključi v prihodnjo 
revidirano finančno uredbo in postane 
enotna referenca v vseh zakonodajnih 
aktih, ki obravnavajo finančne instrumente; 
poudarja pomen pravočasne zagotovitve 
jasnosti, enostavnosti in preglednosti 
pravnega okvira finančnih instrumentov 
pred začetkom naslednjega programskega 
obdobja, da bi tako zagotovili privlačnost 
finančnih instrumentov za javne in zasebne 
vlagatelje, in hkrati poudarja, da je 
pomembno zagotoviti demokratičen 
nadzor nad sredstvi EU;

Or. de

Predlog spremembe 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja pomen obsežne 
informacijske kampanje na ravni EU o 
novih finančnih instrumentih, da bi tako 
zagotovili dostop vsem vlagateljem, ne 
glede na velikost ustanove, ki jo zastopajo;

Or. ro

Predlog spremembe 8
Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja pomen predhodnega 
vrednotenja pri ugotavljanju nedelovanja 
trga ali neoptimalnih naložbenih razmer; 
poziva Komisijo, naj v ustrezno uredbo kot 
del temeljnega akta vnese ustrezne zahteve 
glede vloge in uporabe predhodnega 
vrednotenja;

3. poudarja pomen predhodnega 
vrednotenja pri ugotavljanju nedelovanja 
trga ali neoptimalnih naložbenih razmer; 
poziva Komisijo, naj v ustrezno uredbo kot 
del temeljnega akta vnese ustrezne zahteve 
glede vloge in uporabe predhodnega 
vrednotenja, kot so ugotovitev dokazov o 
tržni nepopolnosti, količinska opredelitev 
vrzeli v financiranju in potreb po 
naložbah, možnosti za sodelovanje 
zasebnega sektorja, iz tega izhajajoča 
dodana vrednost finančnih instrumentov 
in ocena kritične mase;

Or. en

Predlog spremembe 9
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja pomen predhodnega 3. poudarja pomen predhodnega 
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vrednotenja pri ugotavljanju nedelovanja 
trga ali neoptimalnih naložbenih razmer; 
poziva Komisijo, naj v ustrezno uredbo kot 
del temeljnega akta vnese ustrezne zahteve 
glede vloge in uporabe predhodnega 
vrednotenja;

vrednotenja pri ugotavljanju nedelovanja 
trga ali neoptimalnih naložbenih razmer; 
poziva Komisijo, naj v ustrezno uredbo kot 
del temeljnega akta vnese ustrezne zahteve 
glede vloge in uporabe predhodnega 
vrednotenja; meni, da morajo te zahteve 
vključevati vsaj skladnost z zakonodajo 
EU in nacionalno zakonodajo ter 
skladnost z zahtevami po preglednosti 
javnih sredstev;

Or. de

Predlog spremembe 10
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja razširitev uporabe finančnih 
instrumentov v okviru kohezijske politike v 
naslednjem programskem obdobju na vse 
tematske cilje in vse sklade skupnega 
strateškega okvira (SSO); kljub temu 
poudarja, da je nujen boljši pregled nad 
uporabljenimi finančnimi instrumenti za
zmanjšanje tveganja glede pomanjkljive 
usklajenosti in prekrivanja različnih shem;

4. je seznanjen z razširitvijo uporabe 
finančnih instrumentov v okviru kohezijske 
politike v naslednjem programskem 
obdobju na vse tematske cilje in vse sklade 
skupnega strateškega okvira (SSO); kljub 
temu poudarja, da je nujen boljši pregled 
nad uporabljenimi finančnimi instrumenti 
za zmanjšanje tveganja glede pomanjkljive 
usklajenosti in prekrivanja različnih shem;

Or. de

Predlog spremembe 11
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja razširitev uporabe finančnih 
instrumentov v okviru kohezijske politike v 
naslednjem programskem obdobju na vse 

4. pozdravlja razširitev uporabe finančnih 
instrumentov v okviru kohezijske politike v 
naslednjem programskem obdobju na vse 
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tematske cilje in vse sklade skupnega 
strateškega okvira (SSO); kljub temu 
poudarja, da je nujen boljši pregled nad 
uporabljenimi finančnimi instrumenti za 
zmanjšanje tveganja glede pomanjkljive 
usklajenosti in prekrivanja različnih shem;

tematske cilje in vse sklade skupnega 
strateškega okvira (SSO) oziroma na tiste 
projekte, skupine projektov ali dele 
programov, ki bodo ustvarjali prihodke in 
dobiček in ki so torej primerni za finančne 
instrumente; kljub temu poudarja, da je 
nujen boljši pregled nad uporabljenimi 
finančnimi instrumenti za zmanjšanje 
tveganja glede pomanjkljive usklajenosti in 
prekrivanja različnih shem;

Or. de

Predlog spremembe 12
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja razširitev uporabe finančnih 
instrumentov v okviru kohezijske politike v 
naslednjem programskem obdobju na vse 
tematske cilje in vse sklade skupnega 
strateškega okvira (SSO); kljub temu 
poudarja, da je nujen boljši pregled nad 
uporabljenimi finančnimi instrumenti za 
zmanjšanje tveganja glede pomanjkljive 
usklajenosti in prekrivanja različnih shem;

4. pozdravlja razširitev uporabe finančnih 
instrumentov v okviru kohezijske politike v 
naslednjem programskem obdobju na vse 
tematske cilje in vse sklade skupnega 
strateškega okvira (SSO) oziroma na tiste 
projekte, skupine projektov ali dele 
projektnih programov, ki bodo ustvarjali 
prihodke in dobiček in ki so torej primerni 
za finančne instrumente; kljub temu 
poudarja, da je nujen boljši pregled nad 
uporabljenimi finančnimi instrumenti za 
zmanjšanje tveganja glede pomanjkljive 
usklajenosti in prekrivanja različnih shem;

Or. de

Predlog spremembe 13
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da so ustrezno spremljanje, 
poročanje in revizija izjemnega pomena pri 
zagotavljanju, da se sredstva EU 
uporabljajo za predvideni namen; poziva 
Komisijo, naj poostri zahteve glede 
poročanja za organe upravljanja tekom 
programskega obdobja, uvede dovolj 
pogoste revizije in Evropskemu 
parlamentu predloži letno zbirno poročilo 
o uporabi in učinkovitosti finančnih 
instrumentov v okviru različnih skladov 
SSO, tematskih ciljev in držav članic;

5. meni, da so ustrezno spremljanje, 
poročanje in revizija izjemnega pomena pri 
zagotavljanju, da se sredstva EU 
uporabljajo za predvideni namen; poziva 
Komisijo, naj poostri zahteve glede 
poročanja za organe upravljanja tekom 
programskega obdobja;

Or. en

Predlog spremembe 14
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da so ustrezno spremljanje, 
poročanje in revizija izjemnega pomena pri 
zagotavljanju, da se sredstva EU 
uporabljajo za predvideni namen; poziva 
Komisijo, naj poostri zahteve glede 
poročanja za organe upravljanja tekom 
programskega obdobja, uvede dovolj 
pogoste revizije in Evropskemu parlamentu 
predloži letno zbirno poročilo o uporabi in 
učinkovitosti finančnih instrumentov v 
okviru različnih skladov SSO, tematskih 
ciljev in držav članic;

5. meni, da je nujno, da so ustrezno 
spremljanje, poročanje in revizija ter 
upoštevanje pravil o preglednosti EU za 
sredstva EU, namenjena finančnim 
instrumentom, izjemnega pomena pri 
zagotavljanju, da se sredstva EU 
uporabljajo za predvideni namen; poziva 
Komisijo, naj poostri zahteve glede 
poročanja za organe upravljanja tekom 
programskega obdobja, uvede dovolj 
pogoste revizije in Evropskemu parlamentu 
predloži letno zbirno poročilo o uporabi in 
učinkovitosti finančnih instrumentov v 
okviru različnih skladov SSO, tematskih 
ciljev in držav članic;

Or. de



AM\903830SL.doc 11/14 PE491.016v01-00

SL

Predlog spremembe 15
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. izraža zaskrbljenost zaradi omejene 
institucionalne zmogljivosti Komisije, da 
vključi pričakovano večjo vlogo finančnih 
instrumentov; meni, da je treba okrepiti 
tudi znanje in tehnične zmogljivosti v zvezi 
z uporabo in upravljanjem finančnih 
instrumentov na ravni organov upravljanja, 
finančnih posrednikov in bank; poudarja, 
da je boljše poznavanje finančnih 
instrumentov med odgovornimi za 
izvajanje javnih politik ključnega pomena 
za odpravo kulturnih omejitev in večjo 
uspešnost finančnih instrumentov;

6. meni, da je treba okrepiti tudi znanje in 
tehnične zmogljivosti v zvezi z uporabo in 
upravljanjem finančnih instrumentov na 
ravni organov upravljanja, finančnih 
posrednikov in bank; poudarja, da je boljše 
poznavanje finančnih instrumentov med 
odgovornimi za izvajanje javnih politik 
ključnega pomena za odpravo kulturnih 
omejitev in večjo uspešnost finančnih 
instrumentov;

Or. en

Predlog spremembe 16
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. izraža zaskrbljenost zaradi omejene 
institucionalne zmogljivosti Komisije, da 
vključi pričakovano večjo vlogo finančnih 
instrumentov; meni, da je treba okrepiti 
tudi znanje in tehnične zmogljivosti v zvezi 
z uporabo in upravljanjem finančnih 
instrumentov na ravni organov upravljanja, 
finančnih posrednikov in bank; poudarja, 
da je boljše poznavanje finančnih 
instrumentov med odgovornimi za 
izvajanje javnih politik ključnega pomena 
za odpravo kulturnih omejitev in večjo
uspešnost finančnih instrumentov;

6. meni, da je treba okrepiti tudi znanje in 
tehnične zmogljivosti v zvezi z uporabo in 
upravljanjem finančnih instrumentov na 
ravni organov upravljanja, finančnih 
posrednikov in bank; poudarja, da je boljše 
poznavanje finančnih instrumentov med 
odgovornimi za izvajanje javnih politik 
ključnega pomena za odpravo kulturnih 
omejitev in zagotovitev uspešnosti
finančnih instrumentov;
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Or. de

Predlog spremembe 17
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. izraža zaskrbljenost zaradi omejene 
institucionalne zmogljivosti Komisije, da 
vključi pričakovano večjo vlogo finančnih 
instrumentov; meni, da je treba okrepiti 
tudi znanje in tehnične zmogljivosti v zvezi 
z uporabo in upravljanjem finančnih 
instrumentov na ravni organov upravljanja, 
finančnih posrednikov in bank; poudarja, 
da je boljše poznavanje finančnih 
instrumentov med odgovornimi za 
izvajanje javnih politik ključnega pomena 
za odpravo kulturnih omejitev in večjo 
uspešnost finančnih instrumentov;

6. izraža zaskrbljenost zaradi omejene 
institucionalne zmogljivosti Komisije, da 
vključi pričakovano večjo vlogo finančnih 
instrumentov; meni, da je treba okrepiti 
tudi znanje in tehnične zmogljivosti v zvezi 
z uporabo in upravljanjem finančnih 
instrumentov na ravni organov upravljanja, 
finančnih posrednikov in bank; poudarja, 
da je boljše poznavanje finančnih 
instrumentov med odgovornimi za 
izvajanje javnih politik ključnega pomena 
za odpravo kulturnih omejitev in večjo 
uspešnost finančnih instrumentov, hkrati 
pa zagotavlja demokratični nadzor;

Or. de

Predlog spremembe 18
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. spodbuja Komisijo, naj uporabi 
izkušnje z instrumenti, kot so JEREMIE, 
JESSICA in JASMINE, ki so ključnega 
pomena za evropske regije in mesta, in 
oblikuje novo dobo finančnih 
instrumentov za programsko obdobje 
2014–2020;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Jan Olbrycht

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. meni, da je treba priznati vlogo 
različnih nacionalnih in regionalnih 
bančnih institucij, ki imajo potrebne 
izkušnje in znanje glede lokalnih in 
regionalnih posebnosti, pri razvoju in 
izvajanju finančnih instrumentov;

Or. en

Predlog spremembe 20
Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. priznava večjo vlogo mest pri 
načrtovanju in izvajanju skladov SSO v 
naslednjem programskem obdobju; zato 
poziva Komisijo, naj podrobneje pojasni 
postopkovne in praktične posledice večje 
vloge mest pri razvoju in izvajanju 
finančnih instrumentov.

7. priznava pomen urbane razsežnosti in 
večjo vlogo mest pri načrtovanju in 
izvajanju skladov, ki jih zajema uredba o 
skupnih določbah, v naslednjem 
programskem obdobju; zato poziva 
Komisijo, naj podrobneje pojasni 
postopkovne in praktične posledice večje 
vloge mest pri razvoju in izvajanju 
finančnih instrumentov.

Or. en

Predlog spremembe 21
Elisabeth Schroedter

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. priznava večjo vlogo mest pri 
načrtovanju in izvajanju skladov SSO v 
naslednjem programskem obdobju; zato 
poziva Komisijo, naj podrobneje pojasni 
postopkovne in praktične posledice večje 
vloge mest pri razvoju in izvajanju 
finančnih instrumentov.

7. priznava večjo vlogo mest pri 
načrtovanju in izvajanju skladov SSO v 
naslednjem programskem obdobju; zato 
poziva Komisijo, naj podrobneje pojasni 
postopkovne in praktične posledice večje 
vloge mest pri razvoju in izvajanju 
finančnih instrumentov in hkrati za te 
projekte zagotovi tudi uporabo javnih 
postopkov sodelovanja.

Or. de


