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Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 1
1 straipsnis

1. pritaria Komisijos nuomonei, kad regionai būtų įtraukti į nacionalinių reformų 
programos rengimą ir vykdymą bei ragina valstybes nares užtikrinti tokį jų 
dalyvavimą, ypač geriau pritaikant programas vietos poreikiams, aktyviau plėtojant 
dialogą tarp Komisijos, valstybių narių ir regionų, aiškiau pasidalijant atsakomybę 
bei ją labiau decentralizuojant ir gerinant pačių regionų tarpusavio bendravimą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 2
1 straipsnis

1. pritaria Komisijos nuomonei, kad regionai būtų įtraukti į nacionalinių reformų 
programos rengimą ir vykdymą bei ragina valstybes nares paskelbti informaciją apie 
nacionalinių reformų programų gaires, siekiant užtikrinti ankstyvą dalyvavimą, bei 
konsultuotis su visuomene;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Vladimír Železný

Pakeitimas 3
1 straipsnis

1. pritaria Komisijos nuomonei, kad regionai kartu su miestais ir didmiesčiais būtų 
įtraukti į nacionalinių novatoriškų reformų programos rengimą ir vykdymą bei ragina 
valstybes nares atsižvelgti į šią nuomonę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 4
2 straipsnis

2. pripažįsta unikalią regioninės politikos teikiamą pridėtinę vertę įgyvendinant 
Lisabonos darbotvarkės tikslus; ragina atkreipti dėmesį į tai, kad, siekiant 
įgyvendinti Lisabonos darbotvarkės tikslus, 2007−2013 m. programavimo 
laikotarpiui 15 ES valstybių narių prašoma skirti 60 proc. visų struktūrinių fondų 
konvergencijos tikslo išlaidų ir 75 proc. visų regioninio konkurencingumo ir 
užimtumo tikslo išlaidų; pažymi, kad Septintojoje mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros pagrindų programoje bei Konkurencingumo ir naujovių pagrindų 
programoje, kurioje taip pat dėmesys telkiamas į Lisabonos darbotvarkės tikslus, 
pabrėžiama regionų vaidmens svarba įgyvendinant jų programas; pabrėžia, kad 
(išbraukta) naujovių strategijos (išbraukta) gali būti geriausiai įgyvendintos regionų 
lygmeniu, bendradarbiaujant su MVĮ, mokslo ir technologijų centrais ir kaip partnerę 
įtraukiant pilietinę visuomenę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pakeitimas 5
2 straipsnis

2. ragina valstybes nares ir regionų valdžios institucijas remti naujovių projektus, 
kuriuose numatyta viešieji pirkimai ir plėsti viešojo bei privataus sektoriaus 
bendradarbiavimą, prie kurio prisidėtų įmonės, ypač MVĮ, universitetai bei mokslo 
ir technologijų centrai, ir kaip partnerę įtraukti pilietinę visuomenę;

Or. sk
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Pakeitimą pateikė Vladimír Železný

Pakeitimas 6
2 straipsnis

2. pabrėžia, kad skatinant naujoves visiems sprendimų priėmimo lygmenims tenka 
svarbiausias vaidmuo. Būtinos naujovių strategijos (išbraukta) gali būti įgyvendintos, 
pvz., regionų lygmeniu, įmonėms, ypač MVĮ, bendradarbiaujant su mokslo ir 
technologijų centrais, ir kaip partnerę įtraukiant pilietinę visuomenę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 7
2 straipsnis

2. pabrėžia, kad skatinant naujoves regioniniam lygmeniui tenka svarbiausias vaidmuo, 
kadangi naujovių strategijos ten gali būti įgyvendintos įmonėms, ypač MVĮ, 
bendradarbiaujant su universitetais, mokslo ir technologijų centrais, ir kaip partnerę 
įtraukiant pilietinę visuomenę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 8
2 straipsnis

2. pabrėžia, kad skatinant ir taikant naujoves regioniniam lygmeniui tenka svarbiausias 
vaidmuo, kadangi naujovių strategijos ten gali būti įgyvendintos įmonėms, ypač MVĮ, 
bendradarbiaujant su mokslo ir technologijų centrais, ir kaip partnerę įtraukiant 
pilietinę visuomenę;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pakeitimas 9
3 straipsnis

Išbraukta.

Or. sk
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 10
3 straipsnis

3. mano, kad reikia imtis priemonių, kad MVĮ aktyviau dalyvautų mokslinių tyrimų ir 
technologijų vystymo veikloje, ir sudaryti joms sąlygas pritaikyti rezultatus; todėl 
ragina valstybes nares šiam tikslui geriau išnaudoti valstybės pagalbos galimybes ir 
pasitelkiant smulkius fondus ir rizikos kapitalo fondus užtikrinti investicijas į 
naujovių paraiškas; apgailestauja, kad komunikate šiuo aspektu nepateikiama 
konkrečių pasiūlymų;

Or. de

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 11
3 straipsnis

3. mano, kad reikia imtis veiksmų, kad MVĮ aktyviau dalyvautų mokslinių tyrimų ir 
technologijų vystymo veikloje, ir apgailestauja, kad Komisijos komunikate „Žinių 
taikymas praktikoje: įvairialypė ES naujovių strategija“ šiuo aspektu nepateikiama 
konkrečių pasiūlymų;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Vladimír Železný

Pakeitimas 12
3 straipsnis

3. mano, kad reikia imtis priemonių, kad MVĮ aktyviau dalyvautų mokslinių tyrimų ir 
technologijų vystymo bei mokslo ir technologijų parkų bei verslo grupių kūrimo
veikloje, ir apgailestauja, kad komunikate šiuo aspektu nepateikiama konkrečių 
pasiūlymų;

Or. en



AM\655995LT.doc 5/16 PE 386.347v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 13
3a straipsnis (naujas)

3a. mano, kad Komisija turėtų skatinti bandomuosius projektus, kurie susietų naujoves 
su socialine ekonomika bei socialiai atskirtomis vietos bendruomenėmis, ir taip būtų 
skatinamas dalyvavimas bendruomeninėje verslo veikloje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 14
3a straipsnis (naujas)

3a. atkreipia dėmesį į sunkumus, su kuriais susidūrė bendrovės, siekdamos rizikos 
kapitalo, ir pabrėžia mokesčių bei kitų su tuo susijusių iniciatyvų naudą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 15
3b straipsnis (naujas)

3b. ragina Komisiją didinti MVĮ sąmoningumą dėl būtinybės laikytis Kioto protokolo 
tikslų, ir, jei reikia, padėti joms padengti susijusias išlaidas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 16
4 straipsnis

4. ragina regioninio lygmens atsakingus veikėjus skirti naujovių skatinimui svarbią vietą 
veiksmų programose ir nemažą struktūrinių fondų lėšų dalį numatyti investicijoms į 
žinias ir naujoves, siekiant, tarp kita ko, kurti darbo vietas ir sustabdyti emigracijos 
tendencijas; ragina valstybes nares remti šias pastangas ir toliau investuoti viešąsias 
lėšas į aukštojo mokslo institucijas, universitetus ir techninius koledžus, siekti 
lavinti talentus;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 17
4 straipsnis

4. ragina regioninio lygmens atsakingus veikėjus skirti naujovių skatinimui svarbią vietą 
veiksmų programose ir sudaryti sąlygas investicijoms į žinias ir naujoves, siekiant, 
tarp kita ko, kurti darbo vietas ir sustabdyti emigracijos tendencijas;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 18
4 straipsnis

4. ragina regioninio lygmens atsakingus veikėjus skirti naujovių skatinimui svarbią vietą 
veiksmų programose ir nemažą struktūrinių fondų lėšų dalį numatyti investicijoms į 
žinias, naujoves ir tolesnį mokymą, siekiant, tarp kita ko, didinti užimtumą, kurti 
darbo vietas ir sustabdyti „smegenų nutekėjimo“ bei gyventojų mažėjimo tendencijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 19
4 straipsnis

4. ragina regioninio ir vietos (ypač kalbant apie didelių miestų centrus) lygmens 
atsakingus veikėjus skirti naujovių skatinimui svarbią vietą veiksmų programose ir 
nemažą struktūrinių fondų lėšų dalį numatyti investicijoms į žinias ir naujoves, 
siekiant, tarp kita ko, kurti darbo vietas ir sustabdyti emigracijos tendencijas;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Vladimír Železný

Pakeitimas 20
4a straipsnis (naujas)

4. ragina visų lygių, įskaitant regioninio lygmens, atsakingus veikėjus skirti naujovių 
skatinimui svarbią vietą nacionalinėse veiksmų programose ir nemažą struktūrinių 
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fondų lėšų dalį numatyti investicijoms į žinias ir naujoves, siekiant, tarp kita ko, kurti 
darbo vietas ir sustabdyti emigracijos tendencijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 21
5 straipsnis

5. sutinka su Komisija, kad verslo grupės politika tapo svarbiu valstybių narių naujovių 
politikos elementu; tačiau pabrėžia, kad naujovių politika neturėtų apimti vien tik 
verslo grupių politikos, nes naujovių ir technologijų centrai bei naujovių agentūros 
miesto ir kaimo vietovėse taip pat turi didelių plėtros galimybių;

Or. de

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 22
5 straipsnis

5. sutinka su Komisija, kad verslo grupės politika tapo svarbiu valstybių narių naujovių 
politikos elementu, ir reikalauja, kad verslo grupės būtų skatinamos kurtis miestų 
centruose ir kaimo vietovėse bei tarptautiniu mastu; pabrėžia, kad verslo grupių 
stiprybė yra atnaujinti ir sustiprinti vietos pamatai, o tai − didesniam 
konkurencingumui būtino valdymo ir strategijos pagrindas; pabrėžia valdymo 
struktūrų, kurios sudarytų sąlygas įvairiems nariams dirbti kartu, kūrimo bei 
strateginių mokslinių tyrimų ir plėtros projektų rengimo svarbą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 23
5 straipsnis

5. sutinka su Komisija, kad verslo grupės politika tapo svarbiu valstybių narių naujovių 
politikos elementu, ir reikalauja, kad verslo grupės būtų skatinamos kurtis miestų 
centruose ir kaimo vietovėse bei tarptautiniu mastu; tačiau pabrėžia, kad reikėtų 
siekti tvirtesnės pusiausvyros tarp miesto ir kaimo vietovių, tankiai ir mažai 
apgyvendintų vietovių, centrinių bei atokių vietovių ir taip užtikrinti, kad joks 
Sąjungos regionas neatsiliktų investicijų į žinias ir naujoves atžvilgiu;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pakeitimas 24
5 straipsnis

5. sutinka su Komisija, kad verslo grupės politika tapo svarbiu valstybių narių naujovių 
politikos elementu, ir reikalauja, kad verslo grupės būtų skatinamos kurtis miestų 
centruose ir kaimo vietovėse (išbraukta). Taip pat rekomenduoja panaudoti Europos 
regionų, kuriuose sukurtos tarptautinės struktūros ir kurie geriausiai žino, kas yra 
tvarus ilgalaikis tarptautinių regionų vystymasis, patirtį;

Or. sk

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 25
5 straipsnis

5. sutinka su Komisija, kad verslo grupių, kompetencijos centrų ir žinių regionų 
kūrimas tapo svarbiu valstybių narių naujovių politikos elementu, ir reikalauja kad 
valstybės narės ir regionų valdžios institucijos juos skatintų kurtis miestų centruose 
ir kaimo vietovėse bei teiktų pagalbą juos kuriant tarptautiniu mastu;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Vladimír Železný

Pakeitimas 26
5 straipsnis

5. sutinka su Komisija, kad verslo grupės politika tapo svarbiu valstybių narių naujovių 
politikos elementu, ir reikalauja, kad kur galima būtų skatinamos kurtis verslo grupės 
tarpregioniniu bei tarptautiniu mastu;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pakeitimas 27
5a straipsnis (naujas)

5a. mano, kad nepakanka remti verslo grupių kūrimo tik NUTS I lygmeniu. Mažiausias 
verslo grupių kūrimo lygis turėtų būti NUTS II, nes taip tikslinės bendrovės 
atokiuose regionuose galės gauti finansinių išteklių iš rėmimo programų;

Or. sk

Pakeitimą pateikė Oldřich Vlasák

Pakeitimas 28
5a straipsnis (naujas)

5a. pabrėžia gyvybiškai svarbų poreikį tinkamai pasinaudoti Euroregionų patirtimi ir 
sukurti socialinius tinklus plėtojant naujoves Europos Sąjungoje;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 29
5a straipsnis (naujas)

5a. pabrėžia, kad negalima palikti be dėmesio kaimo ir atokių vietovių; jos turi būti 
skatinamos ir joms turi būti padedama plėtoti ekologijos naujoves bei kaimo 
turizmą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 30
6 straipsnis

6. primygtinai atkreipia dėmesį į mažiau išsivysčiusių regionų keblumus pritraukiant 
(išbraukta) kapitalo ir ragina valstybes nares bei regionų valdžios institucijas
naujovėms skirtų priemonių srityje intensyviau skatinti viešojo ir privataus sektoriaus 
partnerystę;

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 31
6 straipsnis

6. primygtinai atkreipia dėmesį į mažiau išsivysčiusių regionų keblumus pritraukiant 
privataus kapitalo ir reikalauja naujovėms skirtų priemonių srityje intensyviau skatinti 
viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę bei didinti skolinimosi iš EIB galimybes;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 32
6 straipsnis

6. primygtinai atkreipia dėmesį į mažiau išsivysčiusių regionų keblumus pritraukiant 
privataus kapitalo ir reikalauja naujovėms skirtų priemonių srityje intensyviau skatinti 
viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę, ypatingą dėmesį skiriant, naudojant 
viešuosius pinigus, sukurtai geriausiai praktikai ir vertei;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 33
7 straipsnis

7. pritaria Komisijai, kad norint, jog naujos bandomosios rinkos iniciatyvos būtų 
sėkmingos, jas įgyvendinant turėtų būti kuriami ir skatinami kurti naujoviški 
produktai bei paslaugos perspektyviose srityse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 34
7 straipsnis

7. mano, kad naujų bandomųjų rinkos iniciatyvų turėtų būti imamasi ypač tose srityse, 
kuriose vyrauja didelis paklausos potencialas (išbraukta);
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 35
7 straipsnis

7. mano, kad naujų bandomųjų rinkos iniciatyvų turėtų būti imamasi ypač tose srityse, 
kuriose vyrauja didelis paklausos potencialas mažiau išsivysčiusiuose regionuose, ir, 
priimant nacionalinius sprendimus dėl pagalbos investicijoms, reikėtų vienodą 
dėmesį skirti ir šiems regionams;

Or. de

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 36
7 straipsnis

7. mano, kad naujų bandomųjų rinkos iniciatyvų turėtų būti imamasi ypač tose 
naujoviškų produktų ir paslaugų srityse, kuriose vyrauja didelis paklausos 
potencialas mažiau išsivysčiusiuose regionuose;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Jan Olbrycht

Pakeitimas 37
7 straipsnis

7. mano, kad turėtų būti imamasi naujų bandomųjų rinkos iniciatyvų, taip pat tose 
srityse, kuriose vyrauja didelis paklausos potencialas mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose; 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 38
7a straipsnis (naujas)

7a. pažymi, kad valstybės narės dar neišnaudojo visų pagalbos aplinkosaugos naujovių 
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srityje galimybių, ir dar kartą pabrėžia, kad tokios naujoviškos aplinkosaugos 
technologijos gali suteikti Europos Sąjungai ryškų konkurencinį pranašumą visame 
pasaulyje;

Or. de

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 39
8 straipsnis

8. ragina atsakingus regioninio lygmens veikėjus eksperimentines ir dėl to rizikingesnes
priemones finansuoti iš struktūrinių fondų;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pakeitimas 40
9 straipsnis

9. mano, kad būtina geriau remti naujovėms skatinti skirtas priemones rengiant 
informacines kampanijas, ir pabrėžia poreikį dalytis iš baigtų projektų gauta 
informacija. Be to, rekomenduoja pasimokyti iš nesėkmingų projektų netinkamų 
procedūrų ir dėl panašių klaidų įspėti kitus ES regionus;

Or. sk

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 41
9 straipsnis

9. (Šis pakeitimas variantui anglų kalba įtakos neturi.)

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pakeitimas 42
9a straipsnis (naujas)

9a. mano, kad ir regioniniu lygmeniu veikiantys Europos informacijos centrai padeda 
suteikti pilietinei visuomenei ir platesnei verslo bendruomenei skaidrią prieigą prie 
informacijos. Greitai perduodama tinkama informacija yra svarbiausias naujovių 
diegimo veiksnys, todėl tokie centrai gali tapti ypač vertingi stiprinant nacionalinį ir 
tarptautinį bendradarbiavimą;

Or. sk

Pakeitimą pateikė Mieczysław Edmund Janowski

Pakeitimas 43
10 straipsnis

10. mano, kad valstybės narės ir regionų valdžios institucijos turėtų imtis priemonių, kad 
padidėtų susidomėjimas (taip pat ir moterų) mokslo, inžinerinės ir techninės
pakraipos studijomis.

Or. pl

Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pakeitimas 44
10 straipsnis

10. mano, kad reikia suteikti didesnį pripažinimą mokslininkams ir siūlant patrauklias 
sąlygas, paskolas, iniciatyvas bei apdovanojimus būtina imtis priemonių siekiant, kad 
padidėtų mokslinės arba techninės studijų pakraipos absolventų, ypač moterų, 
skaičius. Be to, būtina skatinti studentus dar mokantis universitete pradėti
mokslinius tyrimus;

Or. sk

Pakeitimą pateikė Jamila Madeira

Pakeitimas 45
10 straipsnis

10. mano, kad būtina imtis priemonių siekiant, kad padidėtų mokslinės arba techninės 
studijų pakraipos absolventų, ypač moterų, skaičius. Kaip vienos iš priemonių šiam 
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tikslui pasiekti, būtų naudojamos Septintojoje mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros ir pagrindų programoje numatyta programa „Žmonės“ bei demonstracinė 
veikla.

Or. pt

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 46
10 straipsnis

10. mano, kad būtina imtis priemonių siekiant, kad padidėtų mokslinės arba techninės 
studijų pakraipos absolventų, ypač moterų, skaičius, ir įgyvendinant vadovavimo 
projektus bei teikiant kitokią pagalbą skatinti, ypač moteris, steigti novatoriškas 
įmones;

Or. de

Pakeitimą pateikė Vladimír Železný

Pakeitimas 47
10 straipsnis

10. mano, kad būtina imtis priemonių siekiant, kad padidėtų mokslinės arba techninės 
studijų pakraipos absolventų ir mokslininkų, prisidedančių prie pirminių mokslinių 
tyrimų, skaičius.

Or. en

Pakeitimą pateikė Zita Pleštinská

Pakeitimas 48
10a straipsnis (naujas)

10a. mano, kad būtina kurti mokslinių tyrimų ir plėtros infrastruktūrą, nes ji būtina 
mokslininkų ir tyrėjų rengimo bei išlaikymo, ypač atokiuose regionuose, sąlyga. Jei 
mokslo ir mokslinių tyrimų rezultatais taptų novatoriški produktai ir paslaugos, 
Septintosios pagrindų programos ir struktūrinių fondų finansinis indėlis, siekiant 
mokslinių tyrimų potencialą turinčiuose sanglaudos regionuose pagerinti mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą, būtų veiksminga investicija;

Or. sk
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Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 49
10a straipsnis (naujas)

10a. atsižvelgdamas į sutelktų žmogiškųjų ir finansinių išteklių dydį, prašo Komisiją, 
bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, tam tikrais regionais ir veikėjais, 
įvertinti gautus rezultatus, kad būtų labiau sustiprintas kompetentingų institucijų 
pastangų poveikis, bet rezultatai netaptų institucijų politinių vertinimų ir sprendimų 
pakaitalu;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 50
10a straipsnis (naujas)

10a. mano, kad mokamos mokymosi atostogos, kurios palengvintų tobulinti įgūdžius ir 
gilinti žinias, padėtų darbuotojams savo regione neatsilikti nuo naujovių;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 51
10a straipsnis (naujas)

10a. mano, kad ES būtina naujovių pajėgumų didinimo sąlyga yra nemokama arba 
nebrangi plačiajuostė prieiga, kuri leistų lengviau kurti žiniomis paremtą įmonę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 52
10b straipsnis (naujas)

10b. ragina Komisiją, valstybes nares, regionų ir vietos valdžios institucijas visuotinai 
užtikrinti informacinėmis bei komunikacijos technologijomis paremtą darbą ir taip 
bendrai palengvinti e. mokymąsi ir e. darbą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 53
10c straipsnis (naujas)

10c. dar kartą primena geriausios kokybės fizinės ir technologinės infrastruktūros 
finansavimo svarbą, nes taip būtų pritraukiamos investicijos ir palengvinamas 
darbo jėgos judėjimas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 54
10d straipsnis (naujas)

10d. dar kartą primena valstybės pagalbos naudą regionams ir pažymi lankstumo, kuris 
leistų regionams konkuruoti pasaulio rinkose, būtinybę.

Or. en


