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Poprawka 1
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że obecny kryzys 
zmusza państwa członkowskie i Unię 
Europejską do powstrzymania się od 
nadmiernych wydatków;

E. mając na uwadze, że w Europie 
zdarzają się coraz częściej klęski 
żywiołowe, w tym ekstremalne zjawiska 
pogodowe, i że przybierają one coraz 
większe rozmiary;

Or. en

Poprawka 2
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla znaczenie Funduszu 
Solidarności jako głównego instrumentu 
pozwalającego Unii Europejskiej na 
podejmowanie działań w obliczu poważnej 
klęski na terytorium Unii lub państwa 
sąsiedniego;

1. podkreśla znaczenie Funduszu 
Solidarności jako głównego instrumentu 
pozwalającego Unii Europejskiej na 
podejmowanie działań w obliczu poważnej 
klęski na terytorium Unii lub państw 
prowadzących negocjacje w sprawie 
przystąpienia do UE;

Or. en

Poprawka 3
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje na potrzebę zwiększenia 4. Uważa, że obecny czas uruchomienia 
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wydajności i szybkości procedur 
administracyjnych koniecznych do 
uruchomienia funduszu, zgodnie z którymi 
obecnie wymaga się interwencji trzech 
instytucji europejskich, aby zatwierdzić to 
uruchomienie, co opóźnia reakcję i 
nadmiernie wydłuża czas potrzebny na 
udzielenie pomocy państwom 
członkowskim dotkniętym klęską;

funduszu jest zdecydowanie nie do 
przyjęcia i dlatego wskazuje na potrzebę 
zwiększenia wydajności i szybkości 
procedur administracyjnych koniecznych 
do uruchomienia funduszu, zgodnie z 
którymi obecnie wymaga się interwencji 
trzech instytucji europejskich, aby 
zatwierdzić to uruchomienie, co opóźnia 
reakcję i nadmiernie wydłuża czas 
potrzebny na udzielenie pomocy państwom 
członkowskim dotkniętym klęską, 
pomniejszając także spodziewane wyniki;

Or. ro

Poprawka 4
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wskazuje na potrzebę zwiększenia 
wydajności i szybkości procedur 
administracyjnych koniecznych do 
uruchomienia funduszu, zgodnie z którymi 
obecnie wymaga się interwencji trzech 
instytucji europejskich, aby zatwierdzić to 
uruchomienie, co opóźnia reakcję i 
nadmiernie wydłuża czas potrzebny na 
udzielenie pomocy państwom 
członkowskim dotkniętym klęską;

4. wskazuje na potrzebę zwiększenia 
wydajności i szybkości procedur 
administracyjnych koniecznych do 
uruchomienia funduszu, gdyż opóźniają 
one reakcję i nadmiernie wydłużają czas 
potrzebny na udzielenie pomocy państwom 
członkowskim i regionom dotkniętym 
klęską;

Or. en

Poprawka 5
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że w przypadku klęsk 
określonych jako „następujące powoli” 
obecne przepisy przedmiotowego 
rozporządzenia stwarzają prawne i 
praktyczne przeszkody na drodze do 
uruchomienia funduszu, głównie ze 
względu na ustawowy okres 10 tygodni 
stanowiący ostateczny termin składania 
wniosków;

6. jest zdania, że w przypadku klęsk 
określonych jako „następujące powoli” 
obecne przepisy przedmiotowego 
rozporządzenia stwarzają prawne i 
praktyczne przeszkody na drodze do 
uruchomienia funduszu;

Or. en

Poprawka 6
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. jest zdania, że w przypadku klęsk 
określonych jako „następujące powoli” 
obecne przepisy przedmiotowego 
rozporządzenia stwarzają prawne i 
praktyczne przeszkody na drodze do 
uruchomienia funduszu, głównie ze 
względu na ustawowy okres 10 tygodni 
stanowiący ostateczny termin składania 
wniosków;

6. jest zdania, że w przypadku klęsk 
określonych jako „następujące powoli” 
obecne przepisy przedmiotowego 
rozporządzenia stwarzają prawne i 
praktyczne przeszkody na drodze do 
uruchomienia funduszu, głównie ze 
względu na ustawowy okres 10 tygodni 
stanowiący ostateczny termin składania 
wniosków; wzywa w związku z tym 
Komisję Europejską, aby w przypadku 
klęski „następującej powoli”, której skutki 
staną się widoczne po upływie dłuższego 
okresu, szczególnie zadbała, by tego 
rodzaju szkody mogły również zostać 
pokryte z Funduszu Solidarności Unii 
Europejskiej;

Or. pt

Poprawka 7
Luís Paulo Alves
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Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa w związku z tym, iż konieczna 
jest większa elastyczność w stosowaniu 
funduszu w sytuacjach wyjątkowych w 
przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, 
katastrofy ekologicznej lub 
technologicznej o poważnych skutkach 
dla warunków życia mieszkańców;

Or. pt

Poprawka 8
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z niepokojem zauważa, że opór 
pewnych państw członkowskich, które 
obawiają się, iż niektóre istotne zmiany w 
podstawie prawnej tego instrumentu będą 
się wiązały ze znacznym nakładem 
finansowym, może ograniczyć 
dostosowanie rozporządzenia z 2002 r. do 
pewnych uściśleń i próby poprawy 
funkcjonowania funduszu; przypomina, że 
od momentu utworzenia funduszu liczba, 
dotkliwość i natężenie klęsk w regionach 
Unii Europejskiej znacznie się zwiększyły;

9. uważa, że opór pewnych państw 
członkowskich, które obawiają się, iż 
niektóre istotne zmiany w podstawie 
prawnej tego instrumentu będą się wiązały 
ze znacznym nakładem finansowym, jest 
nieuzasadniony i może ograniczyć 
dostosowanie rozporządzenia z 2002 r. do 
pewnych uściśleń i próby poprawy 
funkcjonowania funduszu; przypomina, że 
od momentu utworzenia funduszu liczba,
rodzaje, dotkliwość i natężenie klęsk w 
regionach Unii Europejskiej znacznie się 
zwiększyły;

Or. ro

Poprawka 9
Luís Paulo Alves
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje jednak fakt, 
że wprowadzenie pewnych dostosowań do 
obowiązujących przepisów przełoży się na 
znaczną poprawę funkcjonowania 
funduszu i nie wpłynie na jego charakter 
oraz cel istnienia, którym przede 
wszystkim jest zapewnienie elastycznego i 
skutecznego narzędzia, dzięki któremu 
możliwe jest niesienie pomocy 
obywatelom dotkniętym przez zjawisko, 
które głęboko wpływa na ich życie 
i dobrobyt;

10. z zadowoleniem przyjmuje jednak fakt, 
że wprowadzenie pewnych dostosowań do 
obowiązujących przepisów przełoży się na 
znaczną poprawę funkcjonowania 
funduszu i nie wpłynie na jego charakter 
oraz cel istnienia, którym przede 
wszystkim jest zapewnienie elastycznego i 
skutecznego narzędzia, dzięki któremu 
możliwe jest szybkie niesienie pomocy 
obywatelom dotkniętym przez zjawisko, 
które głęboko wpływa na ich życie 
i dobrobyt;

Or. pt

Poprawka 10
Petru Constantin Luhan

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zastanawia się, czy jaśniejsze i 
precyzyjniejsze zdefiniowanie pojęcia 
klęski zmniejszyłoby sceptycyzm wielu 
państw członkowskich sprzeciwiających 
się gruntownej reformie tego 
wspólnotowego instrumentu;

skreślony

Or. ro

Poprawka 11
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla pilną potrzebę i konieczność 
uproszczenia biurokratycznych procesów 
niezbędnych do uruchomienia tego
wspólnotowego instrumentu, dzięki czemu 
można by skrócić okres między 
wystąpieniem klęski a otrzymaniem 
pomocy przez zainteresowane państwo 
członkowskie, który czasem wynosi ponad 
rok; przypomina jednak, że instrument ten 
nie został stworzony, aby reagować w 
sposób szybki, lecz aby zwracać koszty 
działań nadzwyczajnych finansowanych 
pierwotnie przez władze publiczne danego 
kraju;

12. podkreśla pilną potrzebę i konieczność 
uproszczenia biurokratycznych procesów 
niezbędnych do uruchomienia tego 
wspólnotowego instrumentu, dzięki czemu 
można by skrócić okres między 
wystąpieniem klęski a otrzymaniem 
pomocy przez zainteresowane państwo 
członkowskie lub region, który czasem 
wynosi ponad rok; przypomina jednak, że 
instrument ten nie został stworzony, aby 
reagować w sposób szybki, lecz aby 
zwracać koszty działań nadzwyczajnych 
finansowanych pierwotnie przez władze 
publiczne danego kraju;

Or. en

Poprawka 12
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji Europejskiej dotyczący 
przyczynienia się do uproszczenia 
procedur na poziomie europejskim, tak 
aby zredukować opóźnienia; podkreśla, że 
państwa członkowskie powinny również 
przeanalizować swoje procedury 
administracyjne oraz wykryć i usunąć 
zatory, które mogą być przeszkodą w 
szybszym uruchamianiu pomocy dla 
potrzebujących regionów;

Or. en

Poprawka 13
Nikos Chrysogelos
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Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa państwa członkowskie do 
ścisłej współpracy z władzami lokalnymi i 
regionalnymi na wszystkich etapach 
wdrażania, w celu zapewnienia 
widoczności i skuteczności pomocy Unii w 
terenie i propagowania zrównoważonych 
rozwiązań;

Or. en

Poprawka 14
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uważa za interesujący i właściwy 
wniosek Komisji dotyczący połączenia 
decyzji o przyznaniu dotacji oraz umów 
wykonawczych Komisji i państw 
członkowskich, gdyż przyczyniłoby się to 
do zaoszczędzenia czasu, a w 
konsekwencji również do szybszego 
reagowania;

13. uważa za interesujący i właściwy 
wniosek Komisji dotyczący połączenia 
decyzji o przyznaniu dotacji oraz umów 
wykonawczych Komisji i państw 
członkowskich po uruchomieniu środków 
finansowych przez Parlament Europejski i 
Radę, gdyż przyczyniłoby się to do 
zaoszczędzenia czasu, a w konsekwencji 
również do szybszego reagowania;

Or. en

Poprawka 15
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 15
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Projekt rezolucji Poprawka

15. zgadza się z tym, że wprowadzenie 
przedpłat wypłacanych przed 
rozpatrzeniem wniosku również jest
dobrym sposobem na przyśpieszenie 
procesu udzielania pomocy krajom 
dotkniętym przez klęski żywiołowe i że 
pomogłoby to zwiększyć skuteczność 
Funduszu Solidarności; uważa, że w 
przypadku wprowadzenia przedpłat 
powinny one stanowić określony procent 
całkowitej kwoty przewidywanej pomocy, 
a w sytuacji, gdyby wniosek nie został 
przyjęty, przedpłaty powinny być zwracane 
do budżetu wspólnotowego;

15. zgadza się z tym, że wprowadzenie 
możliwości dokonywania przedpłat zaraz 
po zgłoszeniu przez poszkodowane 
państwo  wniosku o pomoc jest również
dobrym sposobem na przyśpieszenie 
procesu udzielania pomocy krajom 
dotkniętym poważną klęską żywiołową i że 
pomogłoby to zwiększyć skuteczność 
Funduszu Solidarności; uważa, że w 
przypadku wprowadzenia przedpłat 
powinny one stanowić określony procent 
całkowitej kwoty przewidywanej pomocy, 
a w sytuacji, gdyby wniosek nie został 
przyjęty, przedpłaty powinny być zwracane 
do budżetu wspólnotowego;

Or. en

Poprawka 16
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że jeśli jakaś klęska 
powoduje efekt kaskadowy, powiązane z 
nią szkody również powinny być objęte 
wsparciem w ramach funduszu, jeżeli mają 
istotny wpływ na strukturę społeczno-
gospodarczą regionu;

17. jest zdania, że jeśli jakaś klęska 
powoduje efekt kaskadowy, powiązane z 
nią szkody również powinny być objęte 
wsparciem w ramach funduszu, jeżeli mają 
istotny wpływ na strukturę społeczno-
gospodarczą regionu, tak jak dzieje się w 
następstwie pożarów, powodzi, susz, fal 
gorąca i innych ekstremalnych zjawisk 
pogodowych;

Or. en

Poprawka 17
Nuno Teixeira
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że jeśli jakaś klęska 
powoduje efekt kaskadowy, powiązane z 
nią szkody również powinny być objęte 
wsparciem w ramach funduszu, jeżeli mają 
istotny wpływ na strukturę społeczno-
gospodarczą regionu;

17. wzywa do lepszego wyjaśnienia 
zakresu stosowania FSUE w przyszłym 
wniosku dotyczącym rozporządzenia, w 
którym oprócz klęsk żywiołowych należy 
określić obszary interwencji funduszu, a 
także operacje kwalifikujące się do objęcia 
funduszem; jest zdania, że jeśli jakaś 
klęska powoduje efekt kaskadowy, 
powiązane z nią szkody również powinny 
być objęte wsparciem w ramach funduszu, 
jeżeli mają istotny wpływ na strukturę 
społeczno-gospodarczą regionu, i zwraca 
się o wyjaśnienie pojęć „efekt kaskadowy” 
czy „szkody powiązane” spowodowane 
klęskami objętymi FSUE;

Or. pt

Poprawka 18
Luís Paulo Alves

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla konieczność wyjaśnienia 
zasad kwalifikowania klęsk występujących 
na szczeblu regionalnym poprzez 
wprowadzenie obiektywnych kryteriów 
pozwalających na ich rozpatrywanie w 
sposób podobny do innych klęsk 
i wyeliminowanie wszelkich możliwości 
interpretacji spekulacyjnych oraz 
wątpliwości co do ewentualnego 
kwalifikowania się wnioskodawców;

18. podkreśla konieczność wyjaśnienia 
zasad kwalifikowania klęsk występujących 
na szczeblu regionalnym poprzez 
wprowadzenie prostych i obiektywnych 
kryteriów pozwalających na ich 
rozpatrywanie w sposób podobny do 
innych klęsk i wyeliminowanie wszelkich 
możliwości interpretacji spekulacyjnych 
oraz wątpliwości co do ewentualnego 
kwalifikowania się wnioskodawców;

Or. pt
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Poprawka 19
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla konieczność wyjaśnienia 
zasad kwalifikowania klęsk występujących 
na szczeblu regionalnym poprzez 
wprowadzenie obiektywnych kryteriów 
pozwalających na ich rozpatrywanie w 
sposób podobny do innych klęsk 
i wyeliminowanie wszelkich możliwości 
interpretacji spekulacyjnych oraz 
wątpliwości co do ewentualnego 
kwalifikowania się wnioskodawców;

18. podkreśla konieczność określenia w 
jasny i prosty sposób, czym jest klęska na 
poziomie regionalnym, oraz konieczność 
wyjaśnienia zasad kwalifikowania klęsk 
występujących na szczeblu regionalnym 
poprzez wprowadzenie obiektywnych 
kryteriów pozwalających na ich 
rozpatrywanie w sposób podobny do 
innych klęsk i wyeliminowanie wszelkich 
możliwości interpretacji spekulacyjnych 
oraz wątpliwości co do ewentualnego 
kwalifikowania się wnioskodawców;

Or. pt

Poprawka 20
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla konieczność wyjaśnienia 
zasad kwalifikowania klęsk występujących 
na szczeblu regionalnym poprzez 
wprowadzenie obiektywnych kryteriów 
pozwalających na ich rozpatrywanie w 
sposób podobny do innych klęsk 
i wyeliminowanie wszelkich możliwości 
interpretacji spekulacyjnych oraz 
wątpliwości co do ewentualnego 
kwalifikowania się wnioskodawców;

18. podkreśla konieczność wyjaśnienia 
zasad kwalifikowania klęsk występujących 
na szczeblu regionalnym i mających skutki 
transgraniczne, poprzez wprowadzenie 
obiektywnych kryteriów pozwalających na 
ich rozpatrywanie w sposób podobny do 
innych klęsk i wyeliminowanie wszelkich 
możliwości interpretacji spekulacyjnych 
oraz wątpliwości co do ewentualnego 
kwalifikowania się wnioskodawców;

Or. ro

Poprawka 21
Nuno Teixeira
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Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. kryteria kwalifikowalności do FSUE 
powinny zostać dostosowane w przypadku 
regionów najbardziej oddalonych w 
sposób uwzględniający ich stale 
uwarunkowania, podwyższone ryzyko 
wystąpienia klęsk żywiołowych i trudności 
w zakresie dostępności i łączności w 
przypadku konieczności pilnego 
udzielenia pomocy w sytuacjach 
nadzwyczajnych; istnienie dodatkowych 
kosztów związanych z wyspiarskim 
charakterem większości regionów 
najbardziej oddalonych musi zatem 
zaważyć na określeniu takich kryteriów; 
zwraca się zatem do Komisji o obniżenie 
dolnej granicy szacowanej wartości szkód 
i/lub odpowiadającego im odsetka PKB w 
przypadku wystąpienia klęsk w regionach 
najbardziej oddalonych;

Or. pt

Poprawka 22
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. przypomina, że zapobieganie klęskom 
żywiołowym ma kluczowe znaczenie w 
strategiach politycznych Unii i jest 
najtańszym sposobem zmniejszenia 
zagrożenia wiążącego się z klęskami;
podkreśla, że regiony UE powinny w 
spójny sposób korzystać z różnych 
możliwości finansowania trwałego 
zapobiegania klęskom;
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Or. en

Poprawka 23
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 20 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. wnosi o uwzględnienie trwałości w 
odniesieniu do środków wydanych w 
ramach ESUE, tak aby przyczynić się do 
zapobiegania nawrotom klęsk;

Or. en

Poprawka 24
Nikos Chrysogelos

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję do rozważenia i 
dostosowania kryteriów, tak aby Fundusz 
Solidarności pozwalał na szybką reakcję na 
klęski żywiołowe o charakterze 
śródziemnomorskim, które stanowią – po 
części z powodu zmiany klimatu –
większość klęsk żywiołowych, jakie 
w ostatnich latach następują w Unii 
Europejskiej;

22. wzywa Komisję do rozważenia i 
dostosowania kryteriów, tak aby Fundusz 
Solidarności pozwalał na szybką reakcję na 
pożary, powodzie, susze, fale upałów i 
inne ekstremalne zjawiska pogodowe oraz 
klęski żywiołowe, które stanowią – po 
części z powodu zmiany klimatu –
większość klęsk żywiołowych, jakie w 
ostatnich latach następują w Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 25
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję do rozważenia i 
dostosowania kryteriów, tak aby Fundusz 
Solidarności pozwalał na szybką reakcję na 
klęski żywiołowe o charakterze 
śródziemnomorskim, które stanowią – po 
części z powodu zmiany klimatu –
większość klęsk żywiołowych, jakie 
w ostatnich latach następują w Unii 
Europejskiej;

22. wzywa Komisję do rozważenia i 
dostosowania kryteriów, tak aby Fundusz 
Solidarności pozwalał na szybką reakcję na 
klęski żywiołowe o charakterze 
śródziemnomorskim, które stanowią – po 
części z powodu zmiany klimatu –
większość klęsk żywiołowych, jakie 
w ostatnich latach następują w Unii 
Europejskiej, a także na klęski żywiołowe 
w regionach najbardziej oddalonych, 
które to regiony charakteryzują się
podwyższonym ryzykiem występowania 
klęsk i których cechy geograficzne i 
strukturalne pogarszają ewentualne 
skutki klęsk;

Or. pt

Poprawka 26
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. przypomina, że FSUE nie obejmuje 
wszystkich szkód spowodowanych 
wystąpieniem klęski żywiołowej oraz że z 
tego względu szkody objęte tym 
instrumentem trzeba należycie określić w 
przyszłym wniosku dotyczącym 
rozporządzenia; 

Or. pt

Poprawka 27
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

22b. nalega na znaczenie zapewnienia 
przedpłat na mocy FSUE – w oparciu o 
dostępny fundusz na nieprzewidziane 
wypadki – aby poprawić skuteczność, 
szybkość i widoczność tego instrumentu 
wśród poszkodowanych, oraz na 
konieczność zbadania możliwości 
przyznania środków długoterminowych, 
aby stawić czoła trwałym skutkom 
spowodowanym klęską żywiołową;

Or. pt

Poprawka 28
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. przypomina o niezbędnym 
uzupełnianiu się FSUE z innymi 
instrumentami finansowymi, takimi jak 
fundusze strukturalne i EFRROW, w 
reakcji na klęski żywiołowe, przy 
wykorzystaniu synergii z tymi 
mechanizmami i związanymi z nimi 
programami;

Or. pt

Poprawka 29
Nuno Teixeira

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. nalega, aby w kolejnych ramach 24. nalega, aby w kolejnych ramach 
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finansowych na lata 2014–2020 
zapewniono regionom wystarczającą 
elastyczność i możliwość redystrybucji 
zasobów dla nich przeznaczonych, tak aby 
mogły zwiększyć środki dostępne w 
przypadku klęsk, jeżeli uznają to za 
konieczne i właściwe;

finansowych na lata 2014–2020 
zapewniono regionom wystarczającą 
elastyczność i możliwość redystrybucji 
zasobów dla nich przeznaczonych, tak aby 
mogły zwiększyć środki dostępne w 
przypadku klęsk, jeżeli uznają to za 
konieczne i właściwe, wzywając Komisję 
Europejską do dokonania w odpowiednim 
czasie przeglądu obowiązującego 
rozporządzenia, który powinien zbiec się w 
czasie z nowym okresem finansowym;

Or. pt


