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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Siódmy Program Ramowy

W dniu 6 kwietnia 2005 r. Komisja przedstawiła komunikat „Budowa Europejskiej 
Przestrzeni Badawczej (ERA) wiedzy na rzecz wzrostu” oraz projekt decyzji w sprawie 
siódmego programu ramowego (PR) badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 -
2013). Budowa ERA rozpoczęła się w ramach VI PR i będzie kontynuowana podczas jego 
siódmej edycji. Przedsięwzięcie to pomoże w realizacji celów Strategii Lizbońskiej, ponieważ 
inwestycje w wiedzę są doskonałym sposobem na wspieranie wzrostu gospodarczego i 
tworzenie większej ilości lepszych miejsc pracy. Znaczenie, jakie odgrywa wiedza w
realizacji Strategii Lizbońskiej zostało potwierdzone przez Grupę Wysokiego Szczebla, której 
przewodniczył Wim Kok oraz w rezolucji Parlamentu dotyczącej sprawozdania Pii Eldy 
Locatelli.

VII PR został podzielony na cztery programy:
• Współpraca: międzynarodowa współpraca w dziewięciu tematycznych dziedzinach 

badań, z których jedna to transport (obejmujący aeronautykę).
• Pomysły: propagowanie kreatywności i doskonałości dzięki finansowaniu tzw. „badań 

odkrywczych”. Finansowanie będzie odbywać się za pośrednictwem Europejskiej 
Rady ds. Badań Naukowych. 

• Ludzie: rozwój potencjału ludzkiego poprzez wspieranie kształcenia, mobilności i 
rozwoju zawodowego. 

• Możliwości: poprawa infrastruktury badawczej i dalsze innowacje. Do jego 
podstawowych elementów należą współpraca regionalna, zaangażowanie MŚP oraz 
zbliżenie nauki i społeczeństwa.

Elementem odróżniającym VII PR od VI PR jest uproszczenie procedur oraz znaczący wzrost 
budżetu Programu. Ogólny budżet przeznaczony na okres siedmiu lat wynosi 72,7 mld euro. 
Rozłożenie tych środków na cztery programy przedstawia się w sposób następujący: ok. 
44 mld na program Współpraca, 12 mld na program Pomysły oraz po 7 mld na programy 
Ludzie i Możliwości. 

Transport i aeronautyka w Siódmym Programie Ramowym

W ramach VI PR wyróżniono dziedzinę badań „Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna”, przy 
czym „Transport powierzchniowy” przyporządkowano do dziedziny badań „Trwały rozwój”. 
W VII PR wszystkie rodzaje transportu zostały ujęte w jednym temacie, którym jest 
„Transport (łącznie z aeronautyką)”. Sprawozdawca wyraża poparcie dla tej zmiany, jako że 
wiele problemów, takich jak zatory drogowe i zanieczyszczenie, występuje w przypadku
wielu rodzajów transportu i korzystne rozwiązania w jednej dziedzinie transportu mogą być 
adaptowane na potrzeby innych. 

W okresie obowiązywania VI PR ustanowiono tzw. platformy technologiczne, w ramach 
których przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji badawczych, krajowych programów badań 
naukowych, świata finansów oraz organów regulacyjnych na szczeblu europejskim mieli 
określić wspólny program strategicznych badań naukowych. Uwzględniając ich wkład,
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Komisja proponuje, by badania naukowe skoncentrowano na następujących dziedzinach:

W zakresie aeronautyki i transportu lotniczego:
• transport lotniczy przyjazny dla środowiska;
• podnoszenie efektywności czasowej;
• zapewnianie zadowolenia i bezpieczeństwa klientów;
• poprawa rentowności;
• ochrona samolotu i pasażerów;
• transport lotniczy w przyszłości.

W zakresie transportu powierzchniowego (kolejowego, drogowego i wodnego):
• transport powierzchniowy przyjazny dla środowiska;
• pobudzanie zmian metod transportu i zwalczanie zatorów w korytarzach 

transportowych;
• zapewnianie zrównoważonej mobilności miejskiej;
• poprawa bezpieczeństwa i zabezpieczenia;
• wzmacnianie konkurencyjności.

W VII PR przewidziano na „Transport (łącznie z aeronautyką)” budżet wynoszący 5,9 mld 
euro oraz możliwość realizacji „Wspólnych Inicjatyw Technologicznych” (tzn. dużych 
projektów leżących we wspólnym europejskim interesie). W ramach VI PR w budżecie 
przydzielono 1 mld euro na transport lotniczy, 100 mln euro na projekt Galileo oraz 610 mln 
na transport powierzchniowy. Chociaż w przypadku VII PR nie dokonano formalnego 
podziału środków na poszczególne rodzaje transportu, z danych zebranych przez 
sprawozdawcę wynika, że większość dostępnych środków (ok. dwie trzecie) zostanie 
prawdopodobnie ponownie przeznaczona na transport lotniczy i projekt Galileo, mniejsza zaś 
część przypadnie na transport powierzchniowy. Sprawozdawca pragnie zwrócić uwagę, że
stosunek ten nie odzwierciedla relatywnego znaczenia tych sektorów dla gospodarki.

Zważywszy na spory dotyczące nowych perspektyw finansowych zachodzi obawa, że budżet 
przeznaczony na VII PR zostanie zmniejszony. Takie ograniczenie nie powinno wpłynąć na
wysokość środków przeznaczonych na nowo stworzony rozdział w projekcie Komisji 
dotyczący transportu, ze względu na znaczenie tego sektora dla gospodarki:

• udział sektora transportu lotniczego i powierzchniowego w PKB UE wynosi prawie 
14%;

• zatrudnienie w sektorze transportu znajduje prawie 19 mln ludzi w całej UE;
• przeciętna rodzina przeznacza na transport ok. 14% domowego budżetu.

Sprawozdawca podkreśla wprawdzie znaczenie tego sektora, równocześnie jednak wskazuje 
na relatywnie skromne środki przeznaczone nań w budżecie: w rzeczywistości 5,9 mld euro 
rozłożone na 7 lat oznacza, że każdy z 460 mln obywateli UE przeznaczy na ten cel rocznie 
równowartość ceny jednej filiżanki kawy. 

Poprawki

Sprawozdawca uznaje ogólnie projekt Komisji za udany. W szczególności z zadowoleniem 
przyjmuje stworzenie jednego rozdziału poświęconego wszystkim rodzajom transportu, 
położenie nacisku na kwestie bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego oraz 
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zwiększenie budżetu. Tym niemniej zasadne wydaje się wprowadzenie pewnych
udoskonaleń:

• Transport powierzchniowy: większe znaczenie transportu powierzchniowego dla 
gospodarki w porównaniu z transportem lotniczym powinno znaleźć odpowiednie 
odzwierciedlenie w podziale środków i programach badań naukowych.

• Środowisko naturalne: należy dodać takie dziedziny jak zapobieganie nadmiernemu
korzystaniu z transportu oraz propagowanie transportu niezmotoryzowanego (rowery).

• Metoda jednego systemu: transport należy rozpatrywać w kategoriach zintegrowanego 
systemu, w którym możliwe jest zastąpienie poszczególnych rodzajów transportu 
innymi, a rozwiązania technologiczne w jednej dziedzinie transportu mogą być 
adaptowane na potrzeby innych.

• Dostępność: należy podkreślić znaczenie działań na rzecz powszechnej poprawy
dostępności, a w szczególności dostępności dla osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej.

• Turystyka: w programie badań należy uwzględnić turystykę jako jeden z nadal 
rozwijających się sektorów, który stwarza duże zapotrzebowanie na transport.

• Elektroniczne rezerwacje: mogą służyć zwiększeniu efektywności, w szczególności w 
przypadku, gdy systemy rezerwacji są interoperacyjne.
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POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Załącznik I część I - Współpraca, sekcja 3. Technologie informacyjne i komunikacyjne -

Badania nad zastosowaniami - tiret 3 

- na rzecz mobilności: inteligentne systemy 
transportu oparte na technologiach ICT oraz 
pojazdy umożliwiające bezpieczny, 
wygodny i sprawny transport ludzi i 
towarów.

- na rzecz mobilności: inteligentne systemy 
transportu i logistyki oparte na 
technologiach ICT oraz pojazdy 
umożliwiające bezpieczny, wygodny i 
sprawny transport ludzi i towarów.

Uzasadnienie

It is absolutely vital to include logistics modernisation as part of efforts to improve transport 
mobility.

Poprawka 2
Załącznik I część I - Współpraca, sekcja 7. Transport - Cel

Budowa zintegrowanego „bardziej 
przyjaznego dla środowiska” i 
„inteligentniejszego” ogólnoeuropejskiego 
systemu transportowego w oparciu o 
postępy technologiczne, na korzyść 
obywateli i społeczeństwa, przy 
poszanowaniu środowiska i zasobów 
naturalnych; zapewnienie i dalsze 
umocnienie wiodącej roli zajmowanej przez 
europejski przemysł na światowym rynku.

Budowa zintegrowanego „bardziej 
przyjaznego dla środowiska” i 
„inteligentniejszego” ogólnoeuropejskiego 
systemu transportowego i logistycznego w 
oparciu o postępy technologiczne, na 
korzyść obywateli i społeczeństwa, przy 
poszanowaniu środowiska i zasobów 
naturalnych; zapewnienie i dalsze 
umocnienie wiodącej roli zajmowanej przez 
europejski przemysł na światowym rynku.

Uzasadnienie

Given the EU's  global geographical location and the development of its transport systems, it 
is vital for greater efforts to be made to develop new and improved logistical systems that will 
help both improve mobility and reduce environmental impact.
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The inclusion of customer satisfaction is in line with the spirit of the Commission proposal.

Poprawka 3
Załącznik I część I - Współpraca, sekcja 7. Transport - Uzasadnienie, ustęp 3

Programy badawcze opracowane przez 
Europejskie Platformy 
Technologicznewspierają potrzebę nowej 
perspektywy w odniesieniu do systemów 
transportu, która dotyczy interakcji 
pojazdów, sieci transportowych oraz 
korzystania z usług transportowych i która 
może zostać opracowana wyłącznie na 
poziomie europejskim. Koszty RTD we 
wszystkich tych dziedzinach znacznie 
wzrastają, w związku z czym działania 
realizowane w ramach współpracy na 
poziomie UE są niezbędne dla umożliwienia 
oferującym w zakresie RTD osiągnięcia 
„masy krytycznej”, dzięki której mogą w 
sposób opłacalny sprostać 
wielodyscyplinarnym wyzwaniom, jak 
również wyzwaniom politycznym, 
technologicznym i społeczno-
ekonomicznym w kwestiach takich jak 
„korzystne dla środowiska i bezpieczne 
pojazdy” przyszłości, interoperacyjność i 
intermodalność ze szczególnym 
uwzględnieniem transportu kolejowego, 
przystępność, bezpieczeństwo, możliwości 
oraz wpływ na środowisko w rozszerzonej 
Unii. We wdrażaniu europejskich polityk 
istotne będzie również rozwijanie 
technologii wspierających system Galileo 
oraz jego zastosowania. 

Programy badawcze opracowane przez 
Europejskie Platformy Technologiczne 
wspierają potrzebę nowej perspektywy w 
odniesieniu do systemów transportu, która 
dotyczy interakcji pojazdów, sieci 
transportowych oraz korzystania z usług 
transportowych i która może zostać 
opracowana wyłącznie na poziomie 
europejskim. Koszty RTD we wszystkich 
tych dziedzinach znacznie wzrastają, w 
związku z czym działania realizowane w 
ramach współpracy na poziomie UE są 
niezbędne dla umożliwienia oferującym w 
zakresie RTD osiągnięcia „masy 
krytycznej”, dzięki której mogą w sposób 
opłacalny sprostać wielodyscyplinarnym 
wyzwaniom, jak również wyzwaniom 
politycznym, technologicznym i społeczno-
ekonomicznym w kwestiach takich jak 
„korzystne dla środowiska i bezpieczne 
pojazdy” przyszłości, interoperacyjność i 
intermodalność ze szczególnym 
uwzględnieniem transportu kolejowego, 
przystępność, bezpieczeństwo, możliwości 
oraz wpływ na środowisko w rozszerzonej 
Unii. Badania w obszarze ochrony 
środowiska powinny obejmować prace nad 
„czystym i bezpiecznym pojazdem” 
przyszłości oraz nad unikaniem, 
ograniczaniem i optymalizacją transportu.
We wdrażaniu europejskich polityk istotne 
będzie również rozwijanie technologii 
wspierających system Galileo oraz jego 
zastosowania.

Poprawka 4
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Załącznik I część I - Współpraca, sekcja 7 - Transport, tytuł drugi - Uzasadnienie, ustęp 3 a 
(nowy)

Podział środków przeznaczonych na 
badania naukowe w dziedzinie transportu 
będzie proporcjonalny do znaczenia 
różnych rodzajów transportu.

Uzasadnienie

As surface transport has in economical terms a far greater share than air transport, this 
should be reflected in the repartition of the budget and the research agenda's. As the 
Commission indicates herself, surface transport accounts for 11% of EU GDP and 16 million 
persons employed, and air transport only for 2.6% and 3.1 million. (oral amendment)

Poprawka 5
Załącznik I część I - Współpraca, sekcja 7 - Transport, tytuł trzeci - Działania, podtytuł -

Aeronautyka i transport lotniczy, tiret 3

- Zapewnianie zadowolenia i 
bezpieczeństwa klientów: poprawa komfortu 
pasażerów, innowacyjne usługi pokładowe i
bardziej sprawna odprawa pasażerów; 
poprawa wszystkich aspektów 
bezpieczeństwa transportu lotniczego; 
większy wybór statków powietrznych, od 
szerokokadłubowych do małych samolotów. 

- Zapewnianie zadowolenia i 
bezpieczeństwa klientów: poprawa komfortu 
pasażerów, innowacyjne usługi pokładowe i 
bardziej sprawna odprawa pasażerów, w tym 
wprowadzenie interoperacyjności 
krajowych systemów informacji i rezerwacji 
pomiędzy przewoźnikami i rodzajami 
transportu na szczeblu europejskim; 
poprawa wszystkich aspektów 
bezpieczeństwa transportu lotniczego; 
większy wybór statków powietrznych, od 
szerokokadłubowych do małych samolotów. 

Uzasadnienie

Better integration of booking systems raises not only customers satisfaction, but also the 
efficiency of the system as a whole.

Poprawka 6
Załącznik I część I - Współpraca, sekcja 7 - Transport, tytuł trzeci - Działania, podtytuł -

Aeronautyka i transport lotniczy, tiret 6 a (nowe)



AD\583133PL.doc 9/14 PE 360.049v02-00

PL

- Wykorzystanie w transporcie 
powierzchniowym rozwiązań stosowanych 
w transporcie lotniczym i vice versa, w tym 
rozwiązań dotyczących cyklu życia 
pojazdów, rozwiązań modułowych
i aerodynamiki.

Uzasadnienie

Transport is mainly organised per mode, lacking intermodality, and the same is the case for 
transport research. Research results and knowledge of one mode, should be passed on to 
other modes to their benefit. For instance the car industry is ahead in vehicle life cycle 
concepts. Railway transport experiments with modular concepts, which mean the use of 
modules (e.g. compartment for passengers or container for goods) that can be adapted to 
different situations. Air transport's knowledge of aerodynamics can be used in other modes, 
for instance high speed railways.

Poprawka 7
Załącznik I część I - Współpraca, sekcja 7. Transport - Działania, punkt Transport 

powierzchniowy - Tytuł

Transport powierzchniowy (kolejowy, 
drogowy i wodny)

Trwały transport powierzchniowy 
(kolejowy, drogowy i wodny)

Uzasadnienie
Similar as in the 6FPRD, the heading should include the word 'sustainable', as Art. 6 of the 
Treaty obliges to integrate sustainable development into e.g. the research- and transport-
sectors.

Poprawka 8
Załącznik I część I - Współpraca, sekcja 7. Transport - Działania, punkt Transport 

powierzchniowy - tiret 1

- Transport powierzchniowy przyjazny dla 
środowiska: redukcja zanieczyszczenia 
środowiska i uciążliwości hałasu; 
opracowanie korzystnych dla środowiska i 
wydajnych silników, przy zastosowaniu 
technologii hybrydowej oraz 
wykorzystywanie paliw alternatywnych w 
transporcie; strategie utylizacji pojazdów i 
statków.

- Transport powierzchniowy przyjazny dla 
środowiska: redukcja zanieczyszczenia 
środowiska i uciążliwości hałasu; 
opracowanie korzystnych dla środowiska i 
wydajnych silników, przy zastosowaniu 
technologii hybrydowej oraz 
wykorzystywanie paliw alternatywnych w 
transporcie; strategie utylizacji pojazdów i 
statków, transport bezsilnikowy, tj. np. 
mechanizmy napędowe oraz poprawa 
materiałów rowerowych, włączenie tras 
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pieszych i rowerowych do istniejącej 
infrastruktury.

Uzasadnienie

Non-motorized mobility, for instancewalking and cycling, can contribute in a direct and 
significant way to the greening of transport. Research efforts should concentrateon the 
improvement of its technology, materials and also on the promotion of their use by adapting 
infrastructure in favour of walking and cycling.

Poprawka 9
Załącznik I część I - Współpraca, sekcja 7. Transport - Działania, punkt Transport 

powierzchniowy - tiret 2

- Pobudzanie zmian metod transportu i 
zwalczanie zatorów w korytarzach 
transportowych: rozbudowa innowacyjnych, 
intermodalnych i interoperacyjnych 
regionalnych i krajowych sieci, infrastruktur 
i systemów transportowych w Europie; 
internalizacja kosztów; wymiana informacji 
pomiędzy pojazdem/statkiem a 
infrastrukturą transportową; optymalizacja 
wydajności infrastruktury.

- Pobudzanie zmian metod transportu i 
zwalczanie zatorów w korytarzach 
transportowych: rozbudowa innowacyjnych, 
intermodalnych i interoperacyjnych 
regionalnych i krajowych i logistycznych
sieci, infrastruktur i systemów 
transportowych w Europie; rozwój 
„podejścia jedno-systemowego” ze 
zrównoważonym podziałem między 
środkami transportu, w tym wspieranie 
transportu kolejowego i żeglugi 
śródlądowej jako alternatywy dla 
transportu drogowego i powietrznego na 
krótkich odcinkach; internalizacja kosztów; 
wymiana informacji pomiędzy 
pojazdem/statkiem a infrastrukturą 
transportową; optymalizacja wydajności 
infrastruktury.

Uzasadnienie

A "single system approach" means that transport in a certain area is looked at as one system, 
and transport needs in that area  can be served by the modality that suits best the specific 
needs of customer, supplier and environment. Research can help to develop technologies and 
user applications to achieve such an approach, thereby promotting  "green” rail and inland 
waterway transport.Given the current difficulties hampering progress in the field of 
intermodality and the rise in congestion, it is vital to develop new logistical systems both at 
Union level and at national and regional level.
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Poprawka 10
Załącznik I część I - Współpraca, sekcja 7. Transport - Działania, punkt Transport 

powierzchniowy - tiret 2 a (nowy)

 - ugruntowanie celów programu Marco 
Polo: specjalne badania nad technicznymi 
możliwościami i korzyściami dla zdrowia i 
środowiska naturalnego wynikającymi z 
przeniesienia transportu na przyjaźniejsze 
dla środowiska środki transportu i 
niezróżnicowane działania na rzecz 
unikania transportu.

Uzasadnienie

A great deal of money is being expended under the Marco Polo I and II programmes. 
However, there seems as yet to be a lack of corresponding research to ensure that the 
measures being subsidised are actually appropriate to the objectives. Particular clarifications 
and studies are needed in this context on overall traffic avoidance schemes.

Poprawka 11

Załącznik I część I - Współpraca, sekcja 7. Transport - Działania, punkt Transport 
powierzchniowy - tiret 3

- Zapewnienie zrównoważonej mobilności 
miejskiej: innowacyjne systemy 
organizacyjne, łącznie z korzystnymi dla 
środowiska i bezpiecznymi pojazdami i 
niezanieczyszczającymi środkami 
transportu, nowe środki transportu 
publicznego i racjonalizacja prywatnego 
transportu, infrastruktura komunikacyjna, 
zintegrowane miejskie planowanie 
przestrzenne i planowanie transportu.

- Zapewnienie zrównoważonej mobilności 
miejskiej i dostępności do środków 
transportu: innowacyjne systemy 
organizacyjne, łącznie z bezpiecznymi i 
mniej zanieczyszczającymi pojazdami i 
mniej zanieczyszczającymi środkami
transportu, ulepszony dostęp dla ludzi z 
ograniczoną mobilnością, nowe środki 
transportu publicznego z punktem ciężkości 
położonym na wydajności w całym 
łańcuchu mobilności (miejska komunikacja 
publiczna, carsharing i carpooling, ruch 
pieszy i rowerowy) i racjonalizacja 
prywatnego transportu, infrastruktura 
komunikacyjna, zintegrowane miejskie 
planowanie przestrzenne i planowanie 
transportu.

Or. en
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Uzasadnienie

Although accessibility, especially for persons with reduced mobility, is more and more 
recognised as important, more research on this issue is needed. Special attention can be given 
to measures that have positive spill over effects to other transport users as well. For instance, 
lowering doorsteps and creating space in busses for wheel chairs, proves to be beneficial to 
the general user as well (easier access, gain of time at the bus stop, multiple use of space).It is 
important that the entire Citizens' Mobility Network (intermodal chain) is taken into 
consideration for making urban transport research more efficient.

Poprawka 2

Załącznik I część I - Współpraca, sekcja 7. Transport - Działania, punkt Transport 
powierzchniowy - tiret 3 a (nowy)

- jakość mobilności i zadowolenie klientów: 
poprawa usług, sieci i infrastruktury w celu 
podwyższenia komfortu i atrakcyjności; 
udoskonalanie systemów zrzeszeń 
transportowych oraz oferty usługowej i 
możliwości, która będzie dostosowana do 
specyficznych potrzeb poszczególnych osób 
oraz grup osób (seniorzy, kobiety, itd.)

Or. es

Uzasadnienie

In the light of demographic change and the new mobility needs of European society at 
present, it is important to anticipate changes in the sensitivity and perceptions of surface
transport users ( convenience, preferences, etc.).

Poprawka 13

Załącznik I część I - Współpraca, sekcja 7. Transport - Działania, punkt Transport 
powierzchniowy - tiret 5

- Wzmacnianie konkurencyjności: poprawa 
procesów projektowania; opracowanie 
nowoczesnych technologii napędowych i 
technologii w zakresie produkcji pojazdów; 
innowacyjne i opłacalne systemy 
produkcyjne i tworzenie infrastruktury; 
integrujące architektury.

- Wzmacnianie konkurencyjności: poprawa 
procesów projektowania w celu obniżenia 
kosztów i zwiększenia zadowolenia 
klientów; opracowanie nowoczesnych 
technologii napędowych i technologii w 
zakresie produkcji pojazdów; innowacyjne i 
opłacalne systemy produkcyjne i tworzenie 
infrastruktury; integrujące architektury.
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Uzasadnienie

Higher customer satisfaction is an important research aspect which should also be 
considered in relation to land and sea transport.

Poprawka 14

Załącznik I część I - Współpraca, sekcja 7. Transport - Działania, punkt 3 a (nowy) (nowy)

● turystyka: sporządzanie opracowań 
dotyczących wpływu turystyki na transport i 
oddziaływania wydajnego i czystego 
transportu na zrównoważony rozwój 
turystyki; rozwój trwałej turystyki bez 
nadmiernego popytu na transport; 
innowacyjne koncepcje wykorzystania 
środków transportu w turystyce, łącznie z 
komputerową rezerwacją i zrzeszeniem 
transportowym.

Uzasadnienie

As tourism and transport are closely linked, it is worthwhile undertaking research into the 
connections between the two sectors. Innovative solutions, such as electronic reservations and 
integrated ticketing, may be particularly important for the tourist market. 

Poprawka 15

Załącznik I część I - Współpraca, sekcja 7. Transport - Działania, punkt 3 b (nowy) (nowy)

● nowe systemy poprawy wydajności i 
gwarantowania finansowania dla TEN i 
innych europejskich projektów dotyczących 
mobilności i transportu: poprawa 
innowacyjnych formuł kredytowych oraz 
publiczno-prywatnych partnerstw na 
szczeblu europejskim.
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