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Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2015, pääluokka I – 

Euroopan parlamentti  

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. huhtikuuta 2014 ennakkoarviosta Euroopan 

parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2015 (2014/2003(BUD)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan, 

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20121 ja 

erityisesti sen 36 artiklan, 

– ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 

vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 1311/20132, 

– ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 

moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, 

neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen3 ja erityisesti sen 27 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja 

unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22. 

lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 1023/20134, 

– ottaa huomioon 5. helmikuuta 2014 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean sekä alueiden komitean yhteistyösopimuksen, 

– ottaa huomioon 23. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman esityksestä Euroopan 

unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 20145, 

– ottaa huomioon pääsihteerin raportin puhemiehistölle parlamentin alustavasta 

ennakkoarvioesityksestä varainhoitovuodeksi 2015, 

– ottaa huomioon puhemiehistön työjärjestyksen 23 artiklan 7 kohdan ja 79 artiklan 1 

kohdan mukaisesti 2. huhtikuuta 2014 laatiman alustavan ennakkoarvioesityksen, 

                                                 
1 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 
2 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884. 
3 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1. 
4 EUVL L 287, 29.10.2013, s. 15. 
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0437. 



– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2014 vahvistamansa kannat Euroopan unionin 

virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja 

eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta1, 

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan työjärjestyksen 79 artiklan 2 kohdan mukaisesti 

laatiman ennakkoarvioesityksen, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 79 artiklan, 

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0277/2014), 

A. ottaa huomioon, että vuoden 2015 talousarviomenettely käydään läpi Euroopan 

parlamentin vaalivuonna, joten nykyinen parlamentti hyväksyy parlamentin 

ennakkoarvion varainhoitovuodeksi 2015 ja uusi parlamentti hyväksyy lopullisen 

talousarvion syksyllä; 

B. ottaa huomioon, että uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä (2014–2020) 

otsakkeen 5 (Hallinto) enimmäismäärä on 9 076 miljoonaa euroa vuoden 2015 

talousarvion osalta; ottaa huomioon, että toimielinten kaikkien hallintomenojen 

enimmäismäärä on 7 351 miljoonaa euroa; 

C. ottaa huomioon, että pääsihteeri on ehdottanut varainhoitovuodeksi 2015 kolmea 

painopistettä: otetaan käyttöön kaikki tarvittavat resurssit ja tuki, jotta uuden parlamentin 

jäsenet voivat hoitaa tehtävänsä, vakiinnutetaan ja vahvistetaan rakenteellisia muutoksia, 

jotta voidaan lujittaa parlamentin valmiuksia toimia täysin toimivaltuuksiensa mukaisesti, 

ja osoitetaan tarvittavat resurssit monivuotisten hankkeiden täytäntöönpanoon; 

D. toteaa pääsihteerin ehdottaneen, että jatketaan ja lujitetaan edelleen puhemiehistön ja 

budjettivaliokunnan yhteisen työryhmän kuulemisen jälkeen vuonna 2014 hyväksyttyä 

neljää toiminta-alaa, eli lisätään riippumatonta tieteellistä neuvontaa ja 

valvontavalmiuksia ja parannetaan jäsenille tarjottavaa logistista ja paikallista tukea; 

E. ottaa huomioon, että parlamentti noudattaa budjettipolitiikassaan edelleen avoimesti 

vastuullisuutta, valvontaa ja kurinalaisuutta samalla kun se huolehtii siitä, että löydetään 

sopiva tasapaino yhtäältä kurinalaisen budjettipolitiikan ja rakenteellisten säästöjen ja 

toisaalta yhdessä toteutettavien tehostamispyrkimysten välillä; 

F. katsoo, että vaikka liikkumavaraa on vain vähän ja säästöjä on tasapainotettava muilla 

aloilla, olisi syytä harkita tiettyjä investointeja, jotta voidaan vahvistaa parlamentin 

asemaa toimielimenä ja parantaa talousarvion kestävyyttä; 

G. toteaa, että parlamentin talousarviota koskeva puhemiehistön ja budjettivaliokunnan 

yhteistyö on osoittanut merkittävyytensä rakenteellisten uudistusten prosessissa, sillä sen 

avulla on kyetty löytämään keinoja parantaa parlamentin talousarvion tehokkuutta ja 

osoittamaan mahdollisia säästökohteita vuotuisten talousarviomenettelyjen kaikissa 

vaiheissa; katsoo, että poliittisten ryhmien on keskusteltava parlamentin ja sen jäsenten 

työhön vaikuttavista mahdollisista säästökohteista ja että niistä on päätettävä 

täysistuntoäänestyksessä talousarviomenettelyn yhteydessä; 
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H. ottaa huomioon, että palkkojen ja eläkkeiden mukauttamisesta vuosien 2011 ja 2012 

osalta 11. maaliskuuta 2014 aikaansaatu sopimus ja sen vaikutus parlamentin 

varainhoitovuoden 2015 talousarvioon ilmaantui uudeksi neuvottelunäkökohdaksi 

puhemiehistön ja budjettivaliokunnan välisen sovittelun aikana; 

Yleinen kehys ja talousarvio kokonaisuudessaan 

1. tähdentää, että vuoden 2015 talousarviolla olisi alusta alkaen oltava realistinen perusta ja 

että siinä olisi noudatettava talousarvion kurinalaisuuden ja moitteettoman varainhoidon 

periaatteita; toteaa, että vuosi 2015 on valitulle uudelle parlamentille kokonainen 

toimintavuosi; 

2. katsoo, että parlamentin talousarvion olisi kuvastettava tämänhetkistä taloustilannetta 

sellaisena kuin kansalaiset eri puolilla unionia sen kokevat sekä monien jäsenvaltioiden 

julkisen talouden rajoitteita, ja toteaa, että osa jäsenvaltioista on ryhtynyt mittaviin 

toimiin saadakseen talousarvionsa pitkällä aikavälillä kestävämmälle perustalle; 

3. tähdentää, että olisi varmistettava resurssien riittävä taso, jotta uuden parlamentin jäsenet 

voivat hoitaa tehtävänsä ja jotta voidaan huolehtia, että parlamentilla on valmiudet toimia 

täysin toimivaltuuksiensa mukaisesti; 

4. pitää varainhoitovuodelle 2015 asetettuja painopisteitä myönteisinä ja korostaa, että ne 

vastaavat täysin pääsihteerin yksilöimiä painopisteitä, joista puhemiehistön ja 

budjettivaliokunnan yhteinen työryhmä on keskustellut; korostaa, että uudistuksia olisi 

jatkettava, jotta tehokkuutta voidaan lisätä merkittävästi ja vapauttaa voimavaroja 

vaarantamatta lainsäädännöllistä osaamista, budjettivaltaa ja valvontavaltaa, suhteita 

kansallisiin parlamentteihin ja laadukkaita työoloja; 

5. palauttaa mieliin, että pääsihteerin raportissa esitetyn varainhoitovuoden 2015 alustavan 

ennakkoarvioesityksen kokonaismäärä oli 1 822 929 112 euroa (eli 20,09 prosenttia 

otsakkeesta V); ottaa huomioon 3,83 prosentin lisäyksen vuoden 2014 talousarvioon 

nähden; toteaa, että 0,67 prosentin osuus tästä lisäyksestä muodostuu jäsenille 

toimikauden päättyessä maksettavista korvauksista, jotka ovat sääntömääräisiä ja 

pakollisia kustannuksia, ja 1,42 prosentin osuus KAD-rakennuksen rakennustöitä 

koskevista pitkän aikavälin investoinneista; toteaa, että muiden menojen osuus lisäyksestä 

olisi siten 1,74 prosenttia; 

6. panee merkille alustavan ennakkoarvion Euroopan parlamentin tuloista ja menoista 

varainhoitovuodeksi 2015, sellaisena kuin puhemiehistö hyväksyi sen 2. huhtikuuta 2014; 

panee tyytyväisenä merkille puhemiehistön hyväksymän alustavan ennakkoarvioesityksen 

kokonaismäärän, joka on merkittävästi alkuperäistä ehdotusta pienempi; pitää kuitenkin 

valitettavana, että menettely oli pitkä ja vaikea; 

7. hyväksyy varainhoitovuodeksi 2015 annetun ennakkoarvioesityksen, jonka 

kokonaismäärä on 1 794 929 112 euroa, mikä merkitsee 1,8 prosentin kokonaislisäystä 

varainhoitovuoden 2014 talousarvioon nähden, ja sopii lisäksi sisällyttävänsä 

ennakkoarvioesitykseensä 0,4 prosentin pakolliset ylimääräiset menot, jotka johtuvat 

uudesta palkkojen ja eläkkeiden mukauttamiseen sovellettavasta korjauskertoimesta 

tehdystä sopimuksesta; 



8. katsoo, että lisäsäästöjä voitaisiin saada aikaan tarkastelemalla kriittisesti tieto- ja 

viestintätekniikan budjettikohtia, ajoneuvoihin liittyviä menoja ja ennakoimattomia 

menoja varten tehtyä varausta; 

9. toteaa, että seuraavalla parlamentilla on mahdollisuus tarkastella uudelleen ja mukauttaa 

talousarvion painopisteitä ja että se tekee lopullisen päätöksen lokakuussa 2014; 

10. kehottaa pääsihteeriä antamaan ennen talousarvion käsittelyä arvion KAD-rakennuksen 

rakennuskustannuksista tulevina vuosina, jotta vuoden 2015 talousarvioon voidaan varata 

oikea määrä; kehottaa lisäksi pääsihteeriä arvioimaan vuoden lopussa vuoden 2014 

talousarviosta käyttämättä jääneet määrärahat ja sitomaan ne KAD-hankkeeseen; 

11. korostaa, että koska sääntömääräisiin ja pakollisiin menoihin, kuten vuokra- tai 

energiakustannuksiin sekä palkkamenoihin, sovelletaan vuotuista indeksointia, muiden 

menojen nimellistasoa on laskettu; toteaa, että tämän ovat mahdollistaneet rakenteelliset 

uudistukset ja aiempina vuosina aikaan saadut säästöt; 

12. katsoo, että merkittävien organisaatioon liittyvien säästöjen toteuttamiseksi on tutkittava 

tarkemmin puhemiehistön ja budjettivaliokunnan yhteisen työryhmän määrittämiä 

mahdollisia säästökohteita, kuten parlamentin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja 

alueiden komitean välisten yhteistyöjärjestelyjen mahdollisuutta, ja toteaa tämän 

ilmentävän halukkuutta vahvistaa parlamentin ja kyseisten kahden komitean 

institutionaalista, poliittista ja lainsäädännöllistä roolia; toteaa, että komiteoiden 

käännöspalveluja koskevien uudelleenjärjestelyjen olisi parannettava kummankin 

komitean poliittista ydintoimintaa ja lujitettava uutta jäsenten tutkimuspalvelun osastoa; 

korostaa, että tämän organisatorisen uudistuksen mukaan parlamentti voi jatkossa toimia 

näiden kahden komitean tulkkauspalvelujen tavanomaisena järjestäjänä; kannattaa 

ajatusta tulkkausresurssien tarjoamisesta muille toimielimille hiljaisempina aikoina; 

13. panee merkille parlamentin Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean 

kanssa 5. helmikuuta 2014 allekirjoittaman toimielinten välisen yhteistyösopimuksen; 

vaatii toimittamaan budjettivaliokunnalle vuoden 2015 alussa yksityiskohtaiset tiedot 

kyseisen sopimuksen täytäntöönpanon taloudellisista vaikutuksista ja etenemisestä 

vuoden 2016 ennakkoarvion valmistelua varten; 

14. pitää myönteisinä sisäisiä toimenpiteitä, joilla lisätään parlamentin talousarvion 

tehokkuutta, kuten sellaisen käännösjärjestelmän kehittämistä, jossa 

valiokuntatarkistukset käännetään jäsenten pyynnöstä, tulkkausjärjestelmää, jossa muiden 

kokousten kuin täysistunnon tulkkaus järjestetään pyynnöstä, paperittoman parlamentin 

toteuttamista sekä ehdotuksia parlamentin työskentelyrytmin tehostamiseksi ja 

siirtymiseksi Streamline-järjestelmästä Sysper2-järjestelmään; 

15. tähdentää, että vuoden 2015 lakisääteiset ja pakolliset menot on katettava; katsoo, että 

uuden parlamentin on tehtävä lopullinen päätös syksyllä, kun tarkat määrät ovat tiedossa; 

Erityiskysymykset 

16. tähdentää, että seitsemännellä vaalikaudella toteutetut rakenteelliset ja taloutta koskevat 

toimet ovat johtaneet huomattaviin säästöihin parlamentin talousarviossa, kuten 

15 miljoonan euron vuosittaisiin säästöihin tulkkauksessa ja 10 miljoonan euron 

säästöihin käännöstoiminnassa, vielä 4 miljoonan säästöihin matkakuluissa ja 



28 miljoonan euron korkosäästöihin, kun kiinteistöjä on rahoitettu ennakkoon; toteaa, että 

vuonna 2015 odotetaan tulevan lisäsäästöjä: 1,9 miljoonaa euroa jäsenten eläkkeiden 

hallinnoinnin siirtyessä komissiolle ja 1,5 miljoonaa euroa kiinteistöjen yhteydessä; 

17. tähdentää, että seitsemännellä vaalikaudella noudatetun kurinalaisuuden seurauksena 

parlamentin talousarvio on pienentynyt reaalitasolla vuosina 2012 ja 2014, kun 

sovellettavat inflaatioasteet otetaan huomioon; toteaa, että kun poikkeukselliset ja 

satunnaiset menoerät, kuten unionin laajentumisista, Lissabonin sopimuksen 

voimaantulosta, Euroopan parlamentin vaaleista tai kiinteistöhankkeiden rahoittamisesta 

aiheutuneet menoerät on otettu pois laskelmista, talousarvio on pienentynyt viitenä 

vuotena kuudesta (2009, 2011, 2012, 2013 ja 2014); painottaa lisäksi, että jäsenten 

korvaukset ovat pysyneet ennallaan vuodesta 2011 lähtien, jäsenten ja henkilöstön 

matkakulukorvauksia on vähennetty 5 prosentilla ja henkilöstön virkamatkakuluihin ei ole 

vuoden 2007 jälkeen tehty indeksikorotusta; 

18. panee merkille pääsihteerin marraskuussa 2013 antaman muistion 

henkilöstösääntöuudistuksen täytäntöönpanosta ja siitä johtuvasta sääntöjen ja 

menettelyjen tarkistamisesta; vaatii, että vanhempainlomaa koskevia sääntöjä sovelletaan 

oikein; 

19. ottaa huomioon edellä mainitun 23. lokakuuta 2013 esityksestä Euroopan unionin 

yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014 antamansa päätöslauselman ja toteaa, 

että koska tavoitteena on vähentää henkilöstön määrää prosentilla vuosittain, parlamentin 

pääsihteeristö vähentää henkilöstömääräänsä ja kaikki uudet tehtävät hoidetaan 

käytettävissä olevilla henkilöresursseilla ja uudelleenjärjestelyillä; 

20. palauttaa mieliin, että parlamentin velvollisuutena on toimia kestävällä tavalla; suhtautuu 

myönteisesti toimiin, joilla pyritään luomaan paperiton ympäristö, sekä käynnissä olevaan 

EMAS-prosessin avulla tehtävään arvokkaaseen työhön; katsoo, että EMAS-prosessiin on 

edelleen syytä myöntää tukea; 

21. ottaa huomioon, että päätelmissä, jotka puhemiehistön ja budjettivaliokunnan yhteinen 

työryhmä teki parlamentin talousarviosta, asetettiin tavoitteeksi jatkaa rakenteellisia ja 

organisatorisia uudistuksia; toteaa tässä yhteydessä, että olisi parannettava edelleen 

riippumattoman tieteellisen neuvonnan tarjoamista ja valvontavalmiuksia sekä jäsenille 

tarjottavaa tukea, jotta voidaan vahvistaa parlamentin toimintaa toimielimenä, jolla on 

lainsäädäntövaltaa ja demokraattista valvontaa koskevaa toimivaltaa; korostaa, että nämä 

tavoitteet on saavutettava taloudellisesti vastuullisella tavalla ja että pääsihteerin olisi 

laadittava budjettivaliokunnalle yksityiskohtainen suunnitelma kyseisten tavoitteiden 

saavuttamisesta ja niiden talousarviovaikutuksista ennen kuin parlamentti käsittelee 

vuoden 2015 talousarviota; 

22. pitää poliittisten ryhmien määrärahojen jäädyttämistä valitettavana; katsoo, että poliittiset 

ryhmät ovat välttämättömiä toimijoita parlamentin lainsäädäntö- ja muussa kuin 

lainsäädäntötyössä sekä sen harjoittamassa valvonnassa; 

23. korostaa, että näiden neljän toiminta-alan kehittämiseksi taloudellisesti vastuullisella 

tavalla yhteinen työryhmä on määrittänyt seitsemän alaa, joilla parlamentti voi parantaa 

tehokkuuttaan: 



i) kehitetään käännösjärjestelmä, jossa valiokuntatarkistukset käännetään parlamentin 

jäsenten pyynnöstä; 

ii) kartoitetaan mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä alueiden komitean ja Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitean kanssa; 

iii) kartoitetaan, voidaanko tulkkausresursseja tarjota muille toimielimille hiljaisempina 

aikoina; 

iv) siirrytään nykyisestä henkilöstöresurssien Streamline-hallinnointijärjestelmästä 

Sysper2-järjestelmään; 

v) valmistaudutaan parlamentin työskentelyrytmin tehostamiseen; 

vi) valmistaudutaan paperittomaan parlamenttiin aina kun se on mahdollista 

soveltamalla parhaita käytänteitä ja huolehtimalla siitä, että sähköisiä kokouksia 

koskeva hanke pannaan täytäntöön kokonaisuudessaan; 

vii) kehitetään järjestelmä, jossa muiden kokousten kuin täysistuntojen tulkkaus 

järjestetään pyynnöstä; 

24. myöntää tehokkuuden ja kustannustehokkuuden merkityksen tulkkauksen alalla mutta 

muistuttaa, että kyseiset seikat eivät saa heikentää tiedon välitöntä ja helppoa saantia eri 

puolilla unionia, koska monikielisyys, tulkkaus suoratoistolähetyksiä varten ja 

parlamentin avoimuus ovat olennaisen tärkeitä kansalaisille ja siten parlamentin jäsenille; 

25. katsoo, että osa tieto- ja viestintätekniikan menoista, jotka hyödyttävät jäseniä suoraan, 

voitaisiin rahoittaa jäsenten yleisestä kulukorvauksesta; 

26. toteaa, että pitkän aikavälin investointeja, kuten parlamentin kiinteistöhankkeita, on 

käsiteltävä huolellisesti ja avoimesti; vaatii tarkkaa kustannusten hallintaa, 

hankesuunnittelua ja valvontaa; toistaa varhaiseen tiedottamiseen perustuvaa avointa 

päätöksentekoa kiinteistöpolitiikan alalla koskevan pyyntönsä; kehottaa laatimaan 

yksityiskohtaisen selvityksen ja tilannekatsauksen puhemiehistön maaliskuussa 2010 

hyväksymästä parlamentin kiinteistöpolitiikasta sekä yleiskatsauksen vaalikaudella 2009–

2014 vuosittain ja rakennusta kohti tehtyihin investointeihin ja esittämään sen 

budjettivaliokunnalle viimeistään elokuussa 2014; pyytää uudelleen toimittamaan puolen 

vuoden välein tarkkoja tietoja kiinteistöhankkeiden edistymisestä ja niiden edistymisen 

rahoitusvaikutuksista; 

27. panee merkille, että Euroopan historian talo on tarkoitus avata vuoden 2015 lopulla; 

odottaa, että pääsihteeri ja puhemiehistö esittävät hyvissä ajoin ennen talousarvion 

käsittelyä parlamentissa syksyllä 2014 ajan tasalle saatetut tiedot hankkeen edistymisestä; 

muistuttaa sitoumuksesta, että hankkeen lopulliset kustannukset eivät saa ylittää 

liiketoimintasuunnitelmassa esitettyjä kustannuksia; 

28. muistuttaa, että puhemiehistö hyväksyi 10. kesäkuuta 2013 pääsihteerin ehdotukset 

välittömistä ja vaiheittain toteutettavista toimenpiteistä, joilla on määrä nykyaikaistaa 

parlamentin ateriapalvelut kaudella 2014–2019; kehottaa siksi puhemiehistöä esittämään 

budjettivaliokunnalle selkeän arvion kyseisen uudistuksen vaikutuksista vuoden 2015 



talousarvioon ja sitä seuraaviin talousarvioihin hyvissä ajoin ennen vuoden 2015 

talousarvion käsittelyä parlamentissa; 

29. kehottaa pääsihteeriä raportoimaan budjettivaliokunnalle kevääseen 2015 mennessä 

uuden yleisen turvallisuusstrategian toteuttamisesta ja rahoitusvaikutuksista; pyytää 

yksityiskohtaisia tietoja vuonna 2013 perustetun uuden turvallisuusasioiden pääosaston 

perustamisesta aiheutuneista rahoitusvaikutuksista; pyytää tietoja turvallisuusalaan 

liittyvien toimielinten välisten hallinnollisten yhteistyöjärjestelyjen rahoitusvaikutuksista; 

30. panee merkille uuden parlamentin tutkimuspalvelujen pääosaston perustamisen 

1. marraskuuta 2013; muistuttaa, että perustamisella ei ollut talousarviovaikutuksia, koska 

se toteutettiin johdon pääosastosta ja sisäasioiden pääosastosta tehdyillä siirroilla, ja että 

uuteen pääosastoon ei vaadita uusia henkilö- tai rahoitusresursseja vuonna 2015; pyytää 

toimittamaan tiedot uuden pääosaston toimien määrästä elo-syyskuussa 2014, mukaan 

lukien toimien suunniteltu siirtäminen unionin kahdesta neuvoa-antavasta komiteasta, 

verrattuna tammikuun 2014 tilanteeseen ja pyytää antamaan budjettivaliokunnalle 

eritelmän ulkoisten asiantuntijaresurssien käytöstä hyvissä ajoin valmisteltaessa vuoden 

2015 talousarvion käsittelyä parlamentissa; 

Loppupäätelmät 

31. vahvistaa ennakkoarvion varainhoitovuodeksi 2015; 

o 

o     o 

32. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja ennakkoarvion neuvostolle ja 

komissiolle. 

 


