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Amendamentul 1
Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută eforturile depuse pentru a 
consolida coordonarea economică și 
bugetară prin intermediul semestrului 
european, care permit monitorizarea în 
paralel a bugetelor și politicilor economice 
naționale pe parcursul unei perioade de 
șase luni în fiecare an;

1. salută eforturile depuse pentru a 
consolida coordonarea economică și 
bugetară prin intermediul semestrului 
european, care permit monitorizarea în 
paralel a bugetelor și politicilor economice 
naționale pe parcursul unei perioade de 
șase luni în fiecare an; subliniază că 
politica de coeziune ar trebui să devină un 
punct focal al analizei anuale a creșterii a 
Comisiei europene; prin urmare, regretă 
că AAC 2013 nu a exploatat oportunitatea 
de a iniția o dezbatere mai însemnată 
privind creșterea economică și locurile de 
muncă în Uniunea Europeană, în special 
prin intermediul unei revizuiri a 
orientărilor sale.

Or. en

Amendamentul 2
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută eforturile depuse pentru a 
consolida coordonarea economică și 
bugetară prin intermediul semestrului 
european, care permit monitorizarea în 
paralel a bugetelor și politicilor economice
naționale pe parcursul unei perioade de 
șase luni în fiecare an;

1. salută eforturile depuse pentru a 
consolida coordonarea economică,
bugetară și politicile de ocupare a forței de 
muncă prin intermediul semestrului 
european, care permit monitorizarea în 
paralel a politicilor naționale diferite pe 
parcursul unei perioade de șase luni în 
fiecare an;
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Or. en

Amendamentul 3
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că semestrele europene 
încheiate de curând au subliniat 
necesitatea ca Uniunea Europeană să 
combată consolidarea inegalităților în 
rândul regiunilor și dezechilibrele 
macroeconomice pe baza unei abordări 
simetrice și pe baza unei legitimități 
democratice crescute, precum și pe baza 
unor politici interconectate la nivel 
european care vizează atingerea 
obiectivelor stabilite în Strategia 
Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 4
Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază rolul esențial al politicii de 
coeziune ca instrument-cheie pentru 
Strategia Europa 2020; consideră că o 
politică de coeziune puternică și finanțată 
corespunzător reprezintă un instrument 
eficace și eficient pentru realizarea 
Strategiei Europa 2020, precum și pentru 
prevenirea viitoarelor crize economico-
financiare, datorită programelor sale de 
dezvoltare pe termen lung, dimensiunii 
bugetare, sistemului administrativ 

2. subliniază rolul esențial al politicii de 
coeziune ca instrument-cheie pentru 
Strategia Europa 2020; consideră că o 
politică de coeziune puternică și finanțată 
corespunzător reprezintă un instrument 
eficace și eficient pentru realizarea 
Strategiei Europa 2020, precum și pentru 
prevenirea viitoarelor crize economico-
financiare, datorită programelor sale de 
dezvoltare pe termen lung, dimensiunii 
bugetare, sistemului administrativ 
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descentralizat și includerii priorităților UE 
pentru dezvoltarea durabilă; subliniază că 
politica de coeziune este o politică de 
investiții și ar trebui astfel să promoveze 
coeziunea teritorială, economică și socială 
în toate regiunile UE, ținând cont de 
principiul solidarității; subliniază, în 
această privință, importanța implicării 
regiunilor în atingerea obiectivelor UE 
pentru 2020;

descentralizat și includerii priorităților UE 
pentru dezvoltarea durabilă; subliniază că 
politica de coeziune este o politică de 
investiții și ar trebui astfel să promoveze 
coeziunea teritorială, economică și socială 
în toate regiunile UE, ținând cont de 
principiul solidarității; subliniază, în 
această privință, importanța implicării 
regiunilor în atingerea obiectivelor UE de 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii pentru 2020;

Or. en

Amendamentul 5
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază rolul esențial al politicii de 
coeziune ca instrument-cheie pentru 
Strategia Europa 2020; consideră că o 
politică de coeziune puternică și finanțată 
corespunzător reprezintă un instrument 
eficace și eficient pentru realizarea 
Strategiei Europa 2020, precum și pentru 
prevenirea viitoarelor crize economico-
financiare, datorită programelor sale de 
dezvoltare pe termen lung, dimensiunii 
bugetare, sistemului administrativ 
descentralizat și includerii priorităților UE 
pentru dezvoltarea durabilă; subliniază că 
politica de coeziune este o politică de 
investiții și ar trebui astfel să promoveze
coeziunea teritorială, economică și socială 
în toate regiunile UE, ținând cont de 
principiul solidarității; subliniază, în 
această privință, importanța implicării 
regiunilor în atingerea obiectivelor UE 
pentru 2020;

2. subliniază rolul esențial al politicii de 
coeziune ca instrument-cheie pentru 
atingerea obiectivelor Strategiei
Europa 2020; consideră că o politică de 
coeziune puternică și finanțată 
corespunzător reprezintă un instrument 
eficace și eficient pentru realizarea 
Strategiei Europa 2020, precum și pentru 
contribuția la prevenirea viitoarelor crize 
economico-financiare, datorită programelor 
sale de dezvoltare pe termen lung, 
dimensiunii bugetare, sistemului 
administrativ descentralizat; subliniază că 
politica de coeziune este o politică de 
investiții și ar trebui astfel să promoveze 
coeziunea teritorială durabilă, economică 
și socială în UE, ținând cont de principiul 
solidarității; subliniază, în acest context, 
importanța implicării tuturor regiunilor și 
autorităților locale în atingerea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020;

Or. en
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Amendamentul 6
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază rolul esențial al politicii de 
coeziune ca instrument-cheie pentru 
Strategia Europa 2020; consideră că o 
politică de coeziune puternică și finanțată 
corespunzător reprezintă un instrument 
eficace și eficient pentru realizarea 
Strategiei Europa 2020, precum și pentru 
prevenirea viitoarelor crize economico-
financiare, datorită programelor sale de 
dezvoltare pe termen lung, dimensiunii 
bugetare, sistemului administrativ 
descentralizat și includerii priorităților UE 
pentru dezvoltarea durabilă; subliniază că 
politica de coeziune este o politică de 
investiții și ar trebui astfel să promoveze 
coeziunea teritorială, economică și socială 
în toate regiunile UE, ținând cont de 
principiul solidarității; subliniază, în 
această privință, importanța implicării 
regiunilor în atingerea obiectivelor UE 
pentru 2020;

2. subliniază rolul esențial al politicii de 
coeziune ca instrument-cheie pentru 
Strategia Europa 2020 și ca factor de 
stabilizare macroeconomică care 
generează creștere economică și locuri de 
muncă; consideră că o politică de coeziune 
puternică și finanțată corespunzător 
reprezintă un instrument eficace și eficient 
pentru realizarea Strategiei Europa 2020, 
precum și pentru prevenirea viitoarelor 
crize economico-financiare, datorită 
programelor sale de dezvoltare pe termen 
lung, dimensiunii bugetare, sistemului 
administrativ descentralizat și includerii 
priorităților UE pentru dezvoltarea 
durabilă; subliniază că politica de coeziune 
este o politică de investiții și ar trebui astfel 
să promoveze coeziunea teritorială, 
economică și socială în toate regiunile UE, 
ținând cont de principiul solidarității; 
subliniază, în această privință, importanța 
implicării regiunilor în atingerea 
obiectivelor UE pentru 2020;

Or. en

Amendamentul 7
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că politica regională va 
continua să joace un rol foarte important 
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în elaborarea de programe naționale în 
cadrul semestrului european și, în același 
timp, va reprezenta un instrument-cheie 
pentru atingerea obiectivelor stabilite pe 
termen mediu și lung;

Or. en

Amendamentul 8
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că politica de coeziune poate 
avea succes numai dacă statele membre 
adoptă politici fiscale și structurale, ample 
și solide, care să conducă la creștere 
economică; subliniază că implementarea 
fondurilor aferente cadrului strategic 
comun în cazul în care guvernele 
naționale nu reușesc să adopte politicile 
corecte sau să realizeze reformele 
structurale necesare poate duce la irosirea 
resurselor financiare sau chiar la 
reducerea stimulentelor pentru corectarea 
politicilor economice nesănătoase;

3. reamintește că politica de coeziune poate 
avea succes numai dacă se poate bucura de 
un cadru financiar stabil și durabil; 
subliniază că implementarea fondurilor
reglementate de RDP nu poate fi 
condiționată de respectarea 
condiționalității macroeconomice, 
deoarece autoritățile regionale și locale 
nu pot fi blamate pentru incapacitatea 
guvernelor lor naționale de a echilibra 
bugetele lor;

Or. en

Amendamentul 9
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reamintește că politica de coeziune poate 
avea succes numai dacă statele membre 
adoptă politici fiscale și structurale, ample 
și solide, care să conducă la creștere 

3. reamintește că politica de coeziune poate 
avea succes numai dacă statele membre 
adoptă politici fiscale și structurale, ample 
și solide, care să conducă la creștere 
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economică; subliniază că implementarea 
fondurilor aferente cadrului strategic 
comun în cazul în care guvernele naționale 
nu reușesc să adopte politicile corecte sau 
să realizeze reformele structurale necesare 
poate duce la irosirea resurselor financiare 
sau chiar la reducerea stimulentelor pentru 
corectarea politicilor economice 
nesănătoase;

economică și, prin urmare, ar trebui 
legată de o condiționalitate 
macroeconomică; subliniază că 
implementarea fondurilor aferente cadrului 
strategic comun în cazul în care guvernele 
naționale nu reușesc să adopte politicile 
corecte sau să realizeze reformele 
structurale necesare poate duce la irosirea 
resurselor financiare sau chiar la reducerea 
stimulentelor pentru corectarea politicilor 
economice nesănătoase;

Or. en

Amendamentul 10
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că o politică de coeziune 
puternică și finanțată corespunzător poate
preveni viitoarele crize economico-
financiare și poate proteja în special 
regiunile mai puțin dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 11
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că, într-o perioadă de 
criză, instrumentele flexibile ale politicii de 
coeziune se adaptează rapid la nevoile în 
schimbare și la condițiile financiare mai 
dificile; reamintește că măsurile de 
urgență, cum ar fi plățile în avans sau ratele 

4. subliniază faptul că, într-o perioadă de 
criză, instrumentele flexibile ale politicii de 
coeziune se adaptează rapid la nevoile în 
schimbare și la condițiile financiare mai 
dificile; reamintește că măsurile de 
urgență, cum ar fi plățile în avans sau ratele 
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crescute de cofinanțare, au fost cuplate cu 
măsurile de politică pe termen lung pentru 
a stimula creșterea economică și a crea 
locuri de muncă;

crescute de cofinanțare, au fost cuplate cu 
măsurile de politică pe termen lung pentru 
a stimula creșterea economică și a crea 
locuri de muncă; salută, în această 
privință, inițiativa Comisiei de a 
reprograma acolo unde este posibil 
resursele nealocate din fondurile 
structurale în favoarea IMM-urilor, 
eficienței energetice și a locurilor de 
muncă pentru tineri;

Or. en

Amendamentul 12
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 4 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a moderniza 
administrația publică, deoarece este un 
factor important pentru îmbunătățirea 
ratei de absorbție a fondurilor structurale 
de către statele membre; sugerează că 
experții ar trebui să furnizeze statelor 
membre asistență, în cazul în care ele 
doresc acest lucru; reamintește că 
utilizarea de fonduri structurale ar trebui, 
de asemenea, îmbunătățită prin reducerea 
sarcinilor birocratice;

Or. en

Amendamentul 13
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. este profund îngrijorat de riscul ridicat 5. este extrem de îngrijorat de impactul 
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ca zona euro să reintre în recesiune, fapt 
indicat de o economie în contracție și o 
creștere a șomajului;

negativ pe care consolidarea fiscală îl are 
asupra creșterii economice și asupra 
creării de locuri de muncă; salută 
confirmarea Comisiei privind atingerea 
atât a unei imparțialități a creșterii 
economice, cât și a unei imparțialități 
sociale numai printr-o abordare 
diferențiată a consolidării fiscale față de 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 14
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că o consolidare suplimentară 
a disciplinei fiscale și a instituțiilor fiscale
atât la nivel național, cât și subnațional, 
reprezintă o condiție prealabilă pentru 
întărirea încrederii pieței în 
sustenabilitatea pe termen mediu și lung a 
finanțelor publice în zona euro, care este 
de importanță majoră pentru creșterea
economică; îndeamnă statele membre să 
continue consolidarea fiscală și să 
respecte normele pentru un buget 
echilibrat, în conformitate cu normele 
Pactului de stabilitate și de creștere, care 
iau în considerare situațiile 
macrofinanciare specifice unei țări;

6. consideră că o consolidare fiscală mai 
răspândită și mai echilibrată atât la nivel 
național, cât și subnațional, poate să 
conducă la obținerea sustenabilității 
finanțelor publice, la întărirea încrederii 
pieței, la creșterea competitivității, la mai 
multe oportunități de creștere economică 
și la îmbunătățirea oportunităților de 
ocupare a forței de muncă în zona euro și, 
într-adevăr, în toată UE;

Or. en

Amendamentul 15
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită statele membre să acorde 
prioritate, în cadrul cheltuielilor și 
veniturilor bugetare, politicilor favorabile 
creșterii, în special în domenii cum ar fi 
educația, cercetarea, inovarea, 
infrastructura și energia, și să asigure 
eficiența unor astfel de cheltuieli și 
venituri;

7. invită statele membre să acorde 
prioritate, în cadrul cheltuielilor și 
veniturilor bugetare, politicilor favorabile 
creșterii, în special în domenii cum ar fi 
educația, cercetarea, inovarea, tehnologiile 
informației și comunicațiilor, 
infrastructura și energia, și să asigure 
eficiența unor astfel de cheltuieli și 
venituri;

Or. en

Amendamentul 16
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită statele membre să acorde 
prioritate, în cadrul cheltuielilor și 
veniturilor bugetare, politicilor favorabile 
creșterii, în special în domenii cum ar fi 
educația, cercetarea, inovarea, 
infrastructura și energia, și să asigure 
eficiența unor astfel de cheltuieli și 
venituri;

7. invită statele membre să acorde 
prioritate, în cadrul cheltuielilor și 
veniturilor bugetare, politicilor favorabile 
creșterii, în special în domenii cum ar fi 
educația, cercetarea, inovarea, 
infrastructura și energia, și să asigure 
eficiența unor astfel de cheltuieli și 
venituri; subliniază că ar trebui acordată, 
de asemenea, mai multă atenție 
amplificării domeniului de acțiune și a 
eficacității serviciilor de ocupare a forței 
de muncă și politicilor active privind piața 
forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 17
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită statele membre să acorde 
prioritate, în cadrul cheltuielilor și 
veniturilor bugetare, politicilor favorabile 
creșterii, în special în domenii cum ar fi 
educația, cercetarea, inovarea, 
infrastructura și energia, și să asigure 
eficiența unor astfel de cheltuieli și 
venituri;

7. invită statele membre să acorde 
prioritate, în cadrul cheltuielilor și 
veniturilor bugetare, politicilor favorabile 
creșterii, în special în domenii cum ar fi 
educația, cercetarea, inovarea, 
infrastructura și energia, și să asigure 
eficiența unor astfel de cheltuieli și 
venituri; reamintește că creșterea 
economică poate fi realizată fără 
creșterea bugetului național, ci prin 
prioritizarea investițiilor în politici 
favorabile creșterii;

Or. en

Amendamentul 18
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită statele membre să acorde o 
atenție deosebită învățării pe tot parcursul 
vieții și programelor de reformare pentru 
a evita, în următoarele decenii, un deficit 
al forței de muncă în domeniile de interes;

Or. en

Amendamentul 19
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. îndeamnă statele membre să asigure 
coerența diferitelor instrumente de politică 

8. subliniază necesitatea de a asigura 
coerența în cadrul și în rândul politicilor 
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economică, în special în ceea ce privește 
politicile care vizează obiectivele și țintele 
principale ale Strategiei UE 2020 în mod 
egal, astfel încât să atragă interesul 
investitorilor și să restabilească încrederea 
acestora în vederea finanțării pe termen 
lung a economiei reale;

economice diferite ale statelor membre și 
regiunilor, unde ar trebui să se acorde o 
atenție specială efectelor de propagare ale 
politicilor economice naționale 
individuale; îndeamnă statele membre și 
regiunile să asigure coerența diferitelor 
instrumente de politică economică, în 
special în ceea ce privește politicile care 
vizează obiectivele Strategiei Europa
2020, astfel încât să restabilească 
încrederea acestora în vederea finanțării pe 
termen lung a economiei reale; având în 
vedere accesul limitat și costisitor al 
multor întreprinderi și locuințe la 
finanțare, solicită Comisiei să colaboreze 
în continuare cu statele membre pentru a 
accelera utilizarea fondurilor structurale 
nealocate, precum și pentru a le încuraja 
să utilizeze pe deplin noile instrumente 
inovatoare de partajare a riscurilor 
(precum obligațiunile pentru finanțarea 
proiectelor) cu scopul de a contribui la 
deblocarea finanțării private;

Or. en

Amendamentul 20
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. este profund îngrijorat de faptul că la 
câțiva ani de la debutul crizei sistemice, 
șomajul pe termen lung continuă să 
crească în cadrul UE, fiind însoțit de 
niveluri alarmante ale șomajului în 
rândul tinerilor și de o creștere a 
riscurilor de sărăcie și excluziune socială, 
fără nicio perspectivă de îmbunătățire 
imediată;

Or. en
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Amendamentul 21
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. îndeamnă Comisia, statele membre și 
regiunile să facă din adoptarea unor 
măsuri ferme împotriva nivelurilor 
șomajului din UE prioritatea lor; solicită 
Comisiei să includă în semestrul 
european combaterea șomajului în rândul 
tinerilor și a sărăciei, ca unul dintre 
obiectivele secundare ale Strategiei 
Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 22
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită luarea de măsuri ferme pentru a 
restabili încrederea în sectorul bancar și a 
stimula astfel investițiile; reamintește că 
lipsa accesului la finanțare rămâne una 
dintre barierele critice care împiedică 
IMM-urile să obțină capital privat în 
completarea cofinanțării din partea UE și 
să-și recâștige competitivitatea;

9. solicită luarea de măsuri ferme pentru a 
restabili încrederea în sectorul bancar și a 
stimula astfel investițiile; reamintește că 
accesul insuficient la finanțare rămâne una 
dintre barierele critice care împiedică 
IMM-urile să obțină capital privat în 
completarea cofinanțării din partea UE și 
să-și recâștige competitivitatea; subliniază 
că instrumentele financiare inovatoare 
ale politicii de coeziune, împreună cu 
capitalul BEI, pot acționa în calitate de 
catalizatori pentru investiții specifice către 
IMM-uri și servesc drept supliment pentru 
împrumuturile bancare tradiționale; 
îndeamnă Comisia să furnizeze statelor 
membre și regiunilor informații detaliate, 
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asistență suplimentară și orientări cu 
privire la instrumentele financiare din 
cadrul politicii de coeziune din 2013 și din 
următoarea perioadă de programare 
(2014-2020);

Or. en

Amendamentul 23
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită luarea de măsuri ferme pentru a 
restabili încrederea în sectorul bancar și a 
stimula astfel investițiile; reamintește că 
lipsa accesului la finanțare rămâne una 
dintre barierele critice care împiedică 
IMM-urile să obțină capital privat în 
completarea cofinanțării din partea UE și 
să-și recâștige competitivitatea;

9. solicită luarea de măsuri ferme pentru a 
restabili încrederea în sectorul bancar și a 
stimula astfel investițiile; reamintește că 
lipsa accesului la finanțare rămâne una 
dintre barierele critice care împiedică 
întreprinderile mici și mijlocii să obțină 
capital privat în completarea cofinanțării 
din partea UE și să-și recâștige 
competitivitatea; recomandă ca fondurile 
structurale să fie utilizate pentru 
finanțarea fondurilor cu capital de risc 
prin generarea unei finanțări 
suplimentare pentru întreprinderile mici 
și mijlocii;

Or. en

Amendamentul 24
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. subliniază faptul că este nevoie în mod 
constant de eforturi suplimentare pentru a 
atinge obiectivele, în special în domeniul 

10. subliniază faptul că este nevoie de 
măsuri mai ferme pentru a crea condiții 
pentru o redresare generatoare de locuri 
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ocupării forței de muncă, care este cel 
puțin la fel de important ca creșterea 
economică în contextul semestrului 
european; subliniază faptul că crearea de 
locuri de muncă reprezintă o condiție 
prealabilă pentru o creștere durabilă și 
prevenirea unor viitoare crize;

de muncă, în contextul semestrului 
european; subliniază faptul că crearea de 
locuri de muncă reprezintă o condiție 
prealabilă pentru o creștere durabilă și 
prevenirea unor viitoare crize;

Or. en

Amendamentul 25
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. consideră că, pentru consolidarea 
creșterii și a productivității, sunt necesare o 
coordonare sporită a politicilor economice 
și reforme structurale ambițioase.

11. consideră că, pentru consolidarea 
creșterii, a competitivității și a 
productivității, sunt necesare o coordonare 
sporită a politicilor economice și reforme 
structurale ambițioase.

Or. en

Amendamentul 26
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. consideră că, pentru consolidarea 
creșterii și a productivității, sunt necesare 
o coordonare sporită a politicilor 
economice și reforme structurale 
ambițioase.

11. consideră că măsurile bugetare și cele 
vizând creșterea și ocuparea forței de 
muncă trebuie luate în mod simultan, 
deoarece acestea sunt interdependente, 
constituind în comun o condiție 
preliminară pentru redresarea economică.

Or. en



AM\921282RO.doc 17/17 PE501.919v01-00

RO


