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SDĚLENÍ
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a
sociálnímu výboru a Výboru regionů – Pracovní program Komise na rok 2017:
Vytváření Evropy, která ochraňuje, posiluje a brání
KOM(2016) 710 v konečném znění, kód Rady 13668/16


Právní základ:
Dokument informační povahy.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
26. 10. 2016



Procedura:
Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokument nelegislativní povahy, který
nepodléhá schválení v Radě a Evropském parlamentu. Procedura je ukončena jeho přijetím a
předložením těmto institucím.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 4. listopadu 2016, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 16. listopadu
2016 prostřednictvím systému ISAP.



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokument informační povahy.



Odůvodnění a předmět:
Pracovní program Komise je nástrojem pro stanovení cílů a priorit Komise na nadcházející
kalendářní rok. Aktuální pracovní program na rok 2017 je prvním programem, jemuž předcházel
dialog s Evropským parlamentem a Radou podle nové interinstitucionální dohody o zdokonalení
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 20161. Cílem tohoto dialogu je ujasnit si představy
jednotlivých orgánů o budoucích prioritách a zkoordinovat je.
Ve vlastním sdělení o pracovním programu Komise definuje své prioritní iniciativy na rok 2017,
které odrážejí 10 priorit uvedených v politických směrech formulovaných předsedou Junckerem
v červenci 20142, a uvádí je do kontextu s aktuální situací. Sdělení je doplněno pěti přílohami, které
uvádějí: 1) klíčové nové iniciativy, které Komise předloží v roce 2017; 2) přezkumy v rámci
Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) plánované na rok 2017; 3) návrhy,
které jsou již v legislativním procesu a které by měly být projednány prioritně; 4) projednávané
legislativní návrhy, které hodlá Komise do dubna 2017 stáhnout; a 5) stávající právní předpisy,
které Komise plánuje zrušit. Kromě těchto příloh sdělení doprovází pracovní dokument útvarů
Komise, který podává přehled o dosavadním provádění a výsledcích programu REFIT, včetně
stanovisek platformy REFIT a způsobu, jakým s nimi Komise hodlá naložit3.
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http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.123.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2016:123:TOC
2
http://ec.europa.eu/priorities/index_en
3
SWD(2016) 400 final
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Obsah a dopad:
Obecným cílem Komise na rok 2017 je dosáhnout konkrétních výsledků v oblasti ochrany a obrany
občanů a posílení jejich postavení. V každé z deseti prioritních oblastí tak navrhuje kombinaci
nových iniciativ, návrhů na přezkum a návrhů na stažení či zrušení. Kromě opatření v jednotlivých
tematických oblastech Komise plánuje pokračovat v činnostech, kterými zvyšuje svou otevřenost
a odpovědnost vůči občanům (veřejné konzultace, vytvoření povinného rejstříku transparentnosti
s účastí Evropského parlamentu a Rady).
1. Nový impulz pro zaměstnanost, růst a investice
Priority v této oblasti zahrnují zlepšení postavení mladých lidí, především pokud jde o reálné
vyhlídky na vzdělání a zaměstnání, rychlé schválení prodloužení a posílení Evropského fondu pro
strategické investice, provádění plánu vnějších investic pro Afriku a země v sousedství EU,
vytváření vhodného prostředí pro inovace, mj. začleněním inovací do všech politik Unie a
efektivním zaměřením evropských fondů, dosažení cílů udržitelného rozvoje, evropský semestr
2017, navázání na návrh revize víceletého finančního rámce 2014-2020 a pokračující
zjednodušování a modernizaci společné zemědělské politiky.
Nové iniciativy
Iniciativa týkající se mladých lidí – vytvoření evropských sborů solidarity; rámec kvality pro
učňovskou přípravu a návrh o zvýšené mobilitě učňů; modernizace škol a institucí vyššího
vzdělávání; přísnější sledování výsledků vzdělávání.
Provádění akčního plánu pro oběhové hospodářství – strategie pro využití, opětovné použití a
recyklaci plastů; návrh nařízení o minimálních požadavcích na kvalitu opětovně využívané vody;
revize (REFIT) směrnice o pitné vodě; řešení právních, technických či praktických překážek na
rozhraní právních předpisů v oblasti chemických látek, výrobků a odpadu; monitorovací rámec pro
oběhové hospodářství.
Finanční rámec pro období po roce 2020 – komplexní návrh víceletého finančního rámce, včetně
vlastních zdrojů.
2. Propojený jednotný digitální trh
Prioritami v této oblasti jsou dokončení realizace strategie pro jednotný digitální trh předložením
zbývajících návrhů, včetně balíčku v rámci programu REFIT v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH)
u elektronického obchodu, elektronických publikací a elektronických knih a iniciativy pro posílení
ekonomiky založené na datech, a dosažení rychlého pokroku u již předložených návrhů, které se
týkají smluv o poskytování digitálního obsahu, autorského práva, zeměpisného blokování,
přenositelnosti on-line služeb, audiovizuálních mediálních služeb, elektronických komunikací,
využívání kmitočtového pásma 700 MHz pro mobilní služby a WiFi4EU. Do poloviny roku 2017
Komise zajistí zrušení poplatků za roaming.
Nová iniciativa
Provádění strategie pro jednotný digitální trh – přezkum v polovině období.
3. Odolná energetická unie s progresivní politikou v oblasti změny klimatu
Priority v této oblasti zahrnují provádění Pařížské dohody a mezinárodní dohody o emisích
z letadel, předložení komplexního balíčku legislativních opatření v oblasti energetické účinnosti,
energie z obnovitelných zdrojů (včetně udržitelnosti bioenergie), koncepce trhu s elektřinou a
pravidel správy pro energetickou unii, prioritní projednávání všech legislativních návrhů
4

souvisejících s energetickou unií Evropským parlamentem a Radou a pokračování strategie
nízkoemisní mobility.
Nová iniciativa
Provádění strategie energetické unie: nízkoemisní cestování a mobilita – revize (REFIT) nařízení
o osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech; směrnice o čistých vozidlech; směrnice
o eurovinětě a evropských službách elektronického mýtného (EETS); provádění mezinárodní
dohody o emisích z letadel.
4. Lepší a spravedlivější vnitřní trh a posílená průmyslová základna
Priority v této oblasti zahrnují iniciativu zaměřenou na právo obchodních společností, posílení
jednotného trhu se zbožím, především zjednodušením vzájemného uznávání a vyřešením
problému výrobků nevyhovujících právním předpisům, integrovaný přístup k mobilitě, propojení a
budoucnosti automobilového průmyslu (regulační prostředí, budování ekosystému, účinné
využívání zdrojů a standardizace), provádění kosmické strategie pro Evropu, zlepšení a
zjednodušení nástrojů pro řešení problémů, zvýšení informovanosti občanů a společností o jejich
právech, posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž, zhodnocení akčního plánu pro unii
kapitálových trhů v polovině období a opatření k jeho dalšímu provádění, předložení zbývajících již
oznámených návrhů, včetně právních předpisů týkajících se restrukturalizace podniků a druhé
šance, vytvoření stabilního daňového prostředí pro podniky působící přes hranice, vytvoření
moderního, efektivnějšího a pro podnikání příznivého definitivního režimu DPH.
Nové iniciativy
Provádění strategie pro vnitřní trh – revize (REFIT) právních předpisů o zboží; iniciativa v oblasti
práva obchodních společností pro usnadnění používání digitálních technologií v průběhu celého
životního cyklu podniku a přeshraničních fúzí nebo rozdělování podniků; iniciativa pro
koordinované hodnocení zdravotnických technologií; opatření umožňující lepší prosazování
pravidel jednotného trhu v rámci širšího balíčku opatření k prosazování práva (návrh jednotné
digitální brány, opatření ohledně nástroje pro zjišťování informací o jednotném trhu, modernizace
sítě SOLVIT, zmocnění vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji
prosazovat právo).
Spravedlivější zdanění společností – návrhy v rámci programu REFIT v oblasti konečného systému
DPH a sazeb DPH; balíček opatření pro lepší správní spolupráci a zjednodušení, který má snížit
zátěž podniků a daňových správ; návrh seznamu EU, který uvádí jurisdikce třetích zemí, jež
nedodržují standardy řádné správy v oblasti daní; provádění právních předpisů EU v souvislosti
s mezinárodní dohodou o erozi základu daně a přesouvání zisku (BEPS).
Provádění kosmické strategie pro Evropu – legislativní návrhy o družicové komunikaci v rámci
státní správy; opatření k usnadnění tržního využívání kosmických služeb a dat.
Provádění akčního plánu unie kapitálových trhů – přezkum v polovině období včetně určení
případných dodatečných opatření; rámec EU pro osobní penzijní produkty; revize (REFIT) nařízení
o infrastruktuře evropských trhů (EMIR); akční plán v oblasti retailových finančních služeb;
dodatečné předpisy v přenesené pravomoci, které mají usnadnit financování infrastrukturních
společností institucionálními investory.
5. Hlubší a spravedlivější hospodářská a měnová unie
Prioritami v této oblasti jsou příprava na druhou fázi hospodářské a měnové unie, dokončení
bankovní unie (včetně dosažení dohody o návrhu společného evropského systému pojištění
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vkladů, návrhů změn nařízení a směrnice o kapitálových požadavcích a směrnice o ozdravných
postupech, řešení krize bank, podpory investic do malých a středních podniků a posílení stávajících
opatření ke snížení rizika, urychlení přijetí projednávaných návrhů týkajících se sekuritizace a
prospektu) a prosazování sociální konvergence směrem vzhůru.
Nové iniciativy
Silná Unie vybudovaná na silné hospodářské a měnové unii – Bílá kniha o budoucnosti Evropy,
která stanoví kroky pro reformu EU s 27 členskými státy 60 let po podpisu Římských smluv a jejíž
součástí bude i budoucnost hospodářské a měnové unie (včetně přezkumu Paktu o stabilitě a
růstu); přezkum Evropského systému finančního dohledu (ESFS) v zájmu zvýšení jeho účinnosti a
účelnosti.
Evropský pilíř sociálních práv – návrh na vytvoření „pilíře sociálních práv“; iniciativy pro řešení
problému rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem; iniciativa ohledně přístupu k sociální
ochraně; provádění směrnice o pracovní době; revize (REFIT) směrnice o písemném prohlášení,
která pro zaměstnavatele zavádí povinnost informovat zaměstnance o platných podmínkách
smlouvy nebo pracovního poměru.
6. Obchod: přiměřená a vyvážená dohoda o volném obchodu s USA
Prioritou v této oblasti je pokračování v jednáních s USA, Japonskem, uskupením Mercosur,
Mexikem, Tuniskem a zeměmi ASEAN, získání nového zmocnění k zahájení jednání s Tureckem,
Austrálií, Novým Zélandem a Chile, rychlá ratifikace Komplexní hospodářské a obchodní dohody
(CETA) s Kanadou, modernizace a aktualizace nástrojů EU na ochranu obchodu a dosažení dohody
o postoji Rady k této otázce do konce roku 2016, aktivní účast v rámci globálního fóra pro řešení
nadbytku kapacity v ocelářství pod záštitou skupiny G20.
Nová iniciativa
Provádění strategie Obchod pro všechny – pokračování a dokončování probíhajících a zahájení
nových (Austrálie, Chile, Nový Zéland) dvoustranných jednání o dohodách o volném obchodu;
posílení nástrojů EU na ochranu obchodu; návrh na změnu antidumpingových právních předpisů
EU (již předložen).
7. Oblast spravedlnosti a základních práv, jež jsou založeny na vzájemné důvěře
Priority v této oblasti zahrnují pokračování realizace bezpečnostní unie (především posílením
kontroly na vnějších hranicích), další provádění akčního plánu EU pro boj proti financování
terorismu, posílení Europolu a zajištění zdrojů pro Evropské centrum pro boj proti terorismu,
spolupráci s Evropským parlamentem a Radou na včasné dohodě o klíčových opatřeních v oblasti
boje proti zneužívání střelných zbraní a kriminalizace teroristického chování, zajištění vysoké
úrovně ochrany osobních údajů v EU i při jejich výměně se třetími zeměmi, přistoupení Unie
k Evropské úmluvě o lidských právech a prosazování a obranu zásad právního státu.
Nové iniciativy
Balíček opatření na ochranu údajů - sladění právních předpisů o ochraně osobních údajů při jejich
zpracování orgány EU s novými obecnými pravidly ochrany údajů; revize (REFIT) směrnice
o elektronických komunikacích; rámec pro rozhodnutí o přiměřenosti týkající se výměny osobních
údajů se třetími zeměmi.
Pokrok při zajišťování účinné a skutečné bezpečnostní unie - provádění bezpečnostního programu
Unie a akčního plánu pro boj proti financování terorismu; návrhy na sladění předpisů o trestných
činech týkajících se praní peněz a příslušných sankcí v zájmu posílení vzájemného uznávání příkazů
6

o zmrazení a konfiskaci majetku z trestné činnosti, boje proti nedovolenému pohybu peněžní
hotovosti a boje proti nedovolenému obchodu s kulturními statky; návrh na vytvoření systému EU
pro cestovní informace a povolení (ETIAS, již předložen); opatření navazující na práci skupiny na
vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu.
8. Na cestě k nové migrační politice
Prioritou v této oblasti je pokračování činnosti v oblasti přímé podpory uprchlíků a jejich integrace
do hostitelských komunit v Evropě a ve třetích zemích, řízení migrace v nejexponovanějších
pohraničních oblastech, boje proti převaděčství a obchodování s lidmi a navracení nelegálních
migrantů a rovněž další rozvoj partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu pro migraci.
Nezbytné je přijetí klíčových návrhů, které nyní projednávají Evropský parlament a Rada a k nimž
patří reforma dublinských pravidel v rámci společného evropského azylového systému, vytvoření
plnohodnotné Agentury EU pro azyl, posílení systému Eurodac, nový rámec pro přesídlování nebo
opatření pro řádně řízenou legální migraci.
Nová iniciativa
Provádění Evropského programu pro migraci – přezkum v polovině období, konsolidace a
horizontální hodnocení různých pracovních oblastí, včetně provádění nového rámce pro migrační
partnerství se třetími zeměmi.
9. Silnější celosvětový aktér
Priority v této oblasti zahrnují další provádění globální strategie, revidované evropské politiky
sousedství a politiky rozšíření, přijetí Akčního plánu pro evropskou obranu a rozvoj klíčových
obranných schopností, urychlené přijetí návrhu na změnu nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru
Evropským parlamentem a Radou, řešení probíhajících konfliktů a krizí (např. v Sýrii), rozvoj vztahů
s africkými zeměmi a nový Evropský konsensus o rozvoji (již předložen).
Nové iniciativy
Provádění Akčního plánu pro evropskou obranu – včetně návrhu na zřízení Evropského fondu pro
obranu a návrhu opatření pro zlepšení využívání a účinnosti pravidel pro zadávání veřejných
zakázek v oblasti obrany.
Provádění globální strategie EU – posílení státní, ekonomické a sociální odolnosti třetích zemí a
jejich odolnosti v oblasti životního prostředí a klimatu, především pokud jde o sousední země EU
a přilehlé regiony.
Strategie EU pro Sýrii – možný příspěvek EU ke znovuvytvoření mírového a stabilního syrského
národa a pluralitní a tolerantní občanské společnosti v Sýrii.
Partnerství Afrika - EU: nové podněty – strategické cíle a priority EU v oblasti vztahů s Afrikou.
10. Unie demokratické změny
Prioritou v této oblasti je spolupráce Komise s Evropským parlamentem a Radou na provádění a
uplatňování interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů a na uvedení
povinného rejstříku transparentnosti do praxe, harmonizace stávajících aktů s ustanoveními
Smlouvy týkajícími se aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů a zlepšení provádění,
uplatňování a prosazování práva EU.
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Nové iniciativy
Modernizace postupů projednávání ve výborech – návrh na sjednocení pravidel pro sekundární
právní předpisy s aktualizovanými pravidly Smlouvy; zhodnocení demokratické legitimity
stávajících postupů pro přijímání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů.
Strategičtější přístup pro prosazování práva EU – opatření ke zvýšení úsilí při uplatňování,
provádění a prosazování právních předpisů EU; konkrétní návrhy, které mají zajistit lepší
prosazování pravidel jednotného trhu; iniciativy v rámci programu REFIT pro zajištění řádného
provádění a prosazování právních předpisů týkajících se životního prostředí, včetně zajištění
souladu těchto právních předpisů v celé EU, přístupu ke spravedlnosti a sledování,
transparentnosti a podávání zpráv.


Stanovisko vlády ČR:
Rámcová pozice identifikuje návrhy obsažené v Pracovním programu Komise, které vláda pokládá
za obzvlášť významné z pohledu ČR, a uvádí stručnou pozici ke každému z nich. Čtyři návrhy jsou
označeny jako národní priority:
Víceletý finanční rámec po roce 2020 – vláda bude usilovat o to, aby nastavení nového víceletého
finančního rámce bylo v souladu s dlouhodobými prioritami EU, reflektovalo aktuální potřeby EU
a přispívalo k naplňování stanovených klíčových priorit, především v oblasti ekonomické a sociální
konvergence a vnitřní a vnější bezpečnosti.
Iniciativa pro mládež – vláda apeluje na maximální využívání a posilování stávajících programů a
mechanismů (především Erasmus+) a aktivizaci nových nástrojů podporuje jen tam, kde se
existující nástroje ukáží jako nedostatečné. V zájmu podpory zaměstnanosti mládeže se chce
zaměřit zejména na podporu mobility, učňovského vzdělávání a odborné přípravy. Rezervovaně se
staví k zavedení evropského sboru solidarity.
Bezpečnostní unie – vláda klade důraz zejména na posílení ochrany vnějších hranic EU,
implementaci směrnice EU PNR (jmenná evidence cestujících) a kvalitnější sdílení informací a
intenzivnější spolupráci se třetími zeměmi. Zásadní význam přikládá funkčnosti, systematičnosti a
maximální interoperabilitě různých nástrojů boje proti terorismu a řízení migračních toků. Rovněž
považuje za důležité limitovat možnosti financování terorismu.
Akční plán k evropské obraně – vláda dlouhodobě podporuje především implementaci nástrojů
podporujících širší zastoupení malých a středních podniků v evropských dodavatelských řetězcích
obranného průmyslu.
Dalšími prioritami ČR v rámci Pracovního programu Komise jsou:
- implementace Akčního plánu k oběhovému hospodářství – vláda iniciativu obecně podporuje;
před stanovováním nových cílů považuje za zásadní harmonizovat existující metodiky sběru dat;
- implementace Strategie jednotného digitálního trhu – zejména revize telekomunikačního a
autorskoprávního rámce a návrh nařízení k zeměpisnému blokování;
- provádění Strategie pro vnitřní trh – vláda tuto iniciativu jednoznačně podporuje a vítá rovněž
návrhy opatření zaměřené na snazší uplatňování nastavených pravidel;
- silniční iniciativa – vláda tuto iniciativu vítá; za zásadní považuje respektování rozdílných
socioekonomických podmínek jednotlivých členských států a sjednocení stávajících pravidel; staví
se skepticky k propojení jednání o balíčku mobility s touto iniciativou;
- spravedlivější zdanění firem – vláda v obecné rovině podporuje návrhy na spravedlivější zdanění
firem; dlouhodobou prioritou vlády je boj proti daňovým únikům; jednoznačnou krátkodobou
prioritou je řešení podvodů na DPH;
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- prohlubování hospodářské a měnové unie – vláda zdůrazňuje nutnost diskutovat prohlubování
HMU za účasti všech členských států a zachovat otevřenost iniciativ v této oblasti i pro zájemce
mimo eurozónu; musí být zachována integrita vnitřního trhu EU jako celku; je třeba především
dodržovat nastavená pravidla a před přijetím nových opatření řádně zhodnotit opatření stávající;
vláda obecně nepodporuje případné další přesouvání pravomocí z národních orgánů dohledu na
evropské instituce;
- evropský pilíř sociálních práv – vláda vnímá jako problematické zaměření pilíře primárně na země
eurozóny a upozorňuje na nutnost zohlednění odlišných podmínek a potřeb jednotlivých států na
trhu práce a v sociální oblasti;
- balíček k ochraně osobních údajů – vláda vnímá záměr revidovat směrnici o soukromí a
elektronických komunikacích jako správný krok k dalšímu posílení pozice spotřebitelů i k podpoře
rozvoje jednotného digitálního trhu;
- implementace strategie Obchod pro všechny – vláda podporuje dokončení stávajících jednání i
otevření nových; prosazuje větší transparentnost a předvídatelnost nástrojů na ochranu obchodu
včetně systémových změn, které urychlí antidumpingová šetření a přiblíží jejich výsledky
ekonomické realitě;
- implementace Evropského programu pro migraci – vláda dlouhodobě zdůrazňuje nutnost
zaměřit se na řešení příčin migrace a v této souvislosti podporuje spolupráci se zeměmi původu a
tranzitu s důrazem na návratovou politiku, ochranu hranic a boj proti nelegální migraci a pašování
lidí; funkční azylový systém musí být konsensuální; povinné přerozdělování musí být nahrazeno
dobrovolnými formami solidarity;
- implementace Globální strategie EU – vláda bude klást důraz na efektivnější využívání stávajících
nástrojů společné bezpečnostní a obranné politiky a podporovat klíčovou roli NATO při zajišťování
bezpečnosti na kontinentě.
Vláda nemá výhrady k seznamu legislativy, kterou Komise plánuje přezkoumat v rámci programu
REFIT, k seznamu návrhů, které Komise plánuje upřednostnit v rámci projednávání s Evropským
parlamentem a Radou, k seznamu návrhů, o nichž nebylo dosud rozhodnuto a které Komise hodlá
vzít zpět, ani k seznamu platných právních předpisů, které Komise plánuje zrušit.


Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Evropský parlament projednal návrh prostřednictvím výměny názorů s prvním místopředsedou
Komise F. Timmermansem na plenárním zasedání dne 25. října 2016.
V následujících týdnech budou probíhat jednání Komise s Evropským parlamentem a Radou, jejichž
cílem je dosáhnout dohody všech tří předsedů o obecných cílech a prioritách pro rok 2017 a
o návrzích, jimž je třeba věnovat v legislativním procesu prioritní pozornost. Tato dohoda bude
následně prezentována ve společném prohlášení (Joint Declaration)4, jehož přijetí se předpokládá
na Radě pro obecné záležitosti dne 13. prosince 2016.



Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 15. 12. 2016 a usnesením č. 332
přijal tyto závěry:

4

Bod 7 Interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů.
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Výbor pro evropské záležitosti
1. b e r e n a v ě d o m í sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Pracovní program Komise na rok 2017
(KOM(2016) 710 v konečném znění);
2. p o d p o r u j e rámcovou pozici vlády ČR;
3. v y z ý v á Evropskou komisi:
 aby se zaměřila hlavně na své původní poslání, což je role především exekutivního a
administrativního orgánu, daleko spíše než aby vystupovala jako orgán politický a
 aby se se při předkládání návrhů legislativních aktů chovala zdrženlivěji a zaměřila se na
legislativní návrhy, u nichž lze předpokládat dosažení široké shody, a vyhýbala se
předkládání takových návrhů, u nichž je od počátku zjevné, že budou členské státy
rozdělovat a v podstatě nebude možné najít prostor pro kompromis.

10

