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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 

2018 m. metinėje augimo apžvalgoje 

(2017/2260(INI)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 5 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 9, 145, 148, 152, 153, 

174 ir 349 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos 

Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros1, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos IV antraštinę 

dalį (Solidarumas), 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, 

– atsižvelgdamas į pirmąjį darnaus vystymosi tikslą (panaikinti visų formų skurdą visose 

šalyse) ir ypač į trečiąjį tikslą (įgyvendinti nacionaliniu lygiu tinkamas visiems skirtas 

socialinės apsaugos sistemas ir priemones, įskaitant minimalią apsaugą, ir iki 2030 m. 

apimti daugumą skurdžiausių ir pažeidžiamiausių žmonių), 

– atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 22 d. Komisijos komunikatą „2018 m. metinė 

augimo apžvalga“ (COM(2017) 0690), 

– atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 22 d. Komisijos ir Tarybos parengtą bendros 

užimtumo ataskaitos projektą, pridedamą prie Komisijos komunikato „2018 m. metinė 

augimo apžvalga“ (COM(2017) 0674), 

– atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 22 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo 

dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2017) 0677), 

– atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 22 d. Komisijos rekomendaciją dėl Tarybos 

rekomendacijos dėl euro zonos ekonominės politikos (COM(2017) 0770), 

– atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 22 d. Komisijos ataskaitą „2018 m. įspėjimo 

mechanizmo ataskaita“ (COM(2017) 0771), 

– atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 22 d. Komisijos komunikatą „Bendras 2018 m. 

biudžeto planų projektų vertinimas“ (COM(2017) 0800), 

– atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 26 d. Komisijos komunikatą dėl Europos socialinių 

teisių ramsčio sukūrimo (COM(2017) 0250), 

– atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 26 d. Komisijos komunikatą „Dirbančių tėvų ir 

                                                 
1 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 
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prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros palaikymo 

iniciatyva“ (COM(2017) 0252), 

– atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 26 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą 

„2013 m. rekomendacijos „Investicijos į vaikus. Padėkime išsivaduoti iš nepalankios 

socialinės padėties“ įgyvendinimo rezultatų apžvalga“ (SWD(2017)258), 

– atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 4 d. Komisijos komunikatą „Jaunimo garantijų 

iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva – padėtis po trejų metų“ (COM(2016) 0646), 

– atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, 

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo 

nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (COM(2016) 0604), 

– atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos komunikatą „Europos investicijų, 

skirtų darbo vietoms kurti ir ekonomikos augimui užtikrinti, didinimas. Antrasis 

Europos strateginių investicijų fondo etapas ir naujasis Europos išorės investicijų 

planas“ (COM(2016) 0581), 

– atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 10 d. Komisijos komunikatą „Nauja Europos įgūdžių 

darbotvarkė. Drauge dirbant didinti žmogiškąjį kapitalą, įsidarbinimo galimybes ir 

konkurencingumą“ (COM(2016) 0381), 

– atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 2 d. Komisijos komunikatą „Europos bendro 

vartojimo ekonomikos darbotvarkė“ (COM(2016) 0356), 

– atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 1 d. Komisijos komunikatą „Europa vėl investuoja. 

Investicijų plano Europai rezultatų apžvalga ir tolesni veiksmai“ (COM(2016) 0359), 

– atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 8 d. Komisijos komunikatą „Pradedamos konsultacijos 

dėl Europos socialinių teisių ramsčio“ (COM(2016) 0127) ir jo priedus, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 15 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl 

valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2016) 0071) ir į 2016 m. rugsėjo 15 d. 

Parlamento poziciją dėl šio pasiūlymo1, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 22 d. penkių pirmininkų ataskaitą „Europos 

ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas“, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 7 d. Tarybos išvadas dėl socialinės ekonomikos, 

kaip vieno iš pagrindinių ekonominio ir socialinio vystymosi veiksnių Europoje, 

skatinimo, 

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją dėl kovos su nelygybe kaip 

darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo veiksnio2, 

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl euro zonos ekonominės 

                                                 
1 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0355. 
2 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0451. 
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politikos1, 

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. spalio 24 d. rezoliuciją dėl politikos, kuria užtikrinamos 

minimalios pajamos kaip kovos su skurdu priemonė2, 

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. rugsėjo 14 d. rezoliuciją dėl naujos Europos įgūdžių 

darbotvarkės3, 

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 15 d. rezoliuciją „Europos ekonominės politikos 

koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 m. metinėje augimo 

apžvalgoje“4, 

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl Europos socialinių teisių 

ramsčio5, 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. vasario 2 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos platformos, skirtos 

bendradarbiavimui nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasymo nuo jo srityje 

gerinti, sukūrimo6, 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto baigiamąsias pastabas dėl 

pradinės Europos Sąjungos ataskaitos (2015 m. rugsėjo mėn.), 

– atsižvelgdamas į 2017 m. kovo mėn. Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą 

Nr. 5/2017 „Jaunimo nedarbas – ar kas pasikeitė įgyvendinus ES politikas? Jaunimo 

garantijų iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos vertinimas“, 

– atsižvelgdamas į diskusijas su nacionalinių parlamentų atstovais dėl 2018 m. Europos 

semestro prioritetų, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A80000/2017), 

A. kadangi užimtumo lygis ES didėja ir 2017 m. antrame ketvirtyje darbą turėjo 235,4 mln. 

gyventojų, t. y. užimtumas pasiekė 72,3 proc. lygį, o tai reiškia, kad ES daro pažangą 

siekdama strategijoje „Europa 2000“ užsibrėžto tikslo, kad užimtumo lygis būtų 

75 proc.; 

B. kadangi ES nedarbo rodiklis nukrito iki žemiausio per devynerius metus 7,5 proc. lygio; 

C. kadangi, nors jaunimo nedarbo rodiklis šiek tiek pagerėjo, jis išlieka nerimą keliančio 

aukšto lygio, kuris siekia 16,6 proc. (18,7 % euro zonoje); kadangi 2016 m. dar buvo 

6,3 mln. nesimokančių ir nedirbančių 15–24 metų amžiaus jaunuolių (NEET jaunimas); 

                                                 
1 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0418. 
2 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0403. 
3 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0360. 
4 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0039. 
5 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0010. 
6 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0033. 
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D. kadangi, nors nedarbo lygio skirtumai tarp valstybių narių sumažėjo, jie tebėra didesni 

nei prieš krizę; 

E. kadangi Europos Sąjungos visuomenė senėja, o dėl to valstybių narių socialinės 

apsaugos ir sveikatos priežiūros sistemoms kyla papildomų iššūkių;  

F. kadangi 80 mln. Europos gyventojų turi negalią; kadangi tebėra vėluojama įgyvendinti 

jiems skirtas prieinamumo priemones; 

G. kadangi, nors tam tikro masto pažanga mažinant skurdą ir socialinę atskirtį padaryta, 

visuomenėje tebėra palankių sąlygų neturinčių asmenų grupių, taip pat tebėra regioninių 

skirtumų; 

H. kadangi, nors skaitmeninės transformacijos sąlygomis darbuotojams reikia turėti bent 

pagrindinius skaitmeninius įgūdžius, nustatyta, kad 44 proc. ES gyventojų tokių įgūdžių 

neturi1; 

1. teigiamai vertina 2018 m. metinę augimo apžvalgą kaip svarbią investavimo strategija, 

struktūrinėmis reformomis ir atsakingu viešųjų lėšų valdymu grindžiamo Europos 

investavimo proceso dalį; ragina valstybes nares atsižvelgti į apžvalgoje nustatytus jų 

nacionalinės politikos ir strategijos prioritetus skatinti ekonomikos augimą, užimtumą ir 

socialinę apsaugą;  

2. pabrėžia, kad reikia įgyvendinti struktūrines reformas, siekiant pagerinti darbo rinkos ir 

socialinę politiką, kad darbuotojams būtų padedama įgyti jiems reikiamų įgūdžių ir kad 

būtų skatinamos vienodos galimybės darbo rinkoje, tinkamos darbo sąlygos, darbo 

našumo didinimas darbo užmokesčio augimui remti ir tvarios bei tinkamos socialinės 

apsaugos sistemos; 

3. teigiamai vertina paskelbtą Tarpinstitucinę deklaraciją dėl Europos socialinių teisių 

ramsčio ir mano, kad 20 pagrindinių ramsčio principų, susijusių su vienodomis 

galimybėmis ir galimybe įsidarbinti, tinkamomis darbo sąlygomis ir socialine apsauga 

bei įtrauktimi, turėtų būti remiamasi kaip atskaitos tašku įgyvendinant Europos semestro 

politikos koordinavimo ciklą; 

4. palankiai vertina naująją suvestinę, apimančią 14 pagrindinių rodiklių, pagal kuriuos 

tikrinami valstybių narių rezultatai užimtumo ir socialinėje srityje trimis plačiais 

aspektais, nustatytais socialinių teisių ramsčio dokumente; pabrėžia, kad per paskutinius 

metus, kurių duomenys turimi, vertinant ES vidurkį, rezultatai pagal 11 rodiklių iš 14 

pagerėjo, o tai patvirtina, kad ekonomikai atsigaunant padėtis darbo rinkoje ir 

socialinėje srityje nuolat gerėja; 

5. dar kartą reiškia susirūpinimą dėl jaunimo nedarbo lygio, nes jis tebėra aukštas ir NEET 

jaunuolių skaičius lieka nepakitęs; šiuo atžvilgiu teigiamai vertina tai, kad Jaunimo 

užimtumo iniciatyvos įgyvendinimui 2017–2020 m. laikotarpiu skirtas finansavimas 

padidintas 2,4 mlrd. EUR; 

6. ragina Komisiją ir valstybes nares labiau stengtis investuoti į aukštos kokybės švietimą 

                                                 
1 Europos Komisijos paskelbtas skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas. 
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ir mokymą, siekiant užtikrinti, kad įgyjami įgūdžiai atitiktų darbo rinkos paklausą; šiuo 

atžvilgiu pabrėžia, kad skaitmeninių ir kitų bendrųjų įgūdžių paklausa didėja, ir 

primygtinai tvirtina, kad šių įgūdžių ugdymas yra neatidėliotinas ir ypač būtinas; 

7. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis reikiamų priemonių siekiant patobulinti 

tinkamai profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai svarbias paslaugas ir teisės 

aktus; ragina plėtoti prieinamas ir įperkamas vaiko priežiūros ir ankstyvojo ugdymo 

paslaugas ir sukurti palankias sąlygas tėvams ir artimuosius slaugantiems asmenims, 

suteikiant jiems galimybę išeiti apmokamų šeimos nario priežiūros atostogų ir dirbti 

pagal lanksčią darbo laiko tvarką naudojantis naujų technologijų teikiamomis 

galimybėmis; šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 

potencialą; 

8. atkreipia dėmesį į MVĮ darbo vietų kūrimo potencialą ir visai ekonomikai teikiamas 

galimybes; mano, kad gyvybiškai svarbu remti verslumą ir gerinti verslo aplinką 

panaikinant administracinę naštą, gerinant galimybes gauti finansavimą ir remiant MVĮ, 

verslininkams, labai mažoms įmonėms ir pradedančiosioms įmonėms palankių 

apmokestinimo modelių ir supaprastintos mokestinių prievolių vykdymo tvarkos 

nustatymą;  

9. ragina Komisiją ir valstybes nares investuoti į naujų gamybos technologijų ir paslaugų 

plėtojimą ir jį remti; atkreipia dėmesį į jų teikiamas galimybes didinti našumą, kurti 

naujas darbo vietas ir skatinti ilgalaikį ekonomikos augimą;  

10. mano, kad viena iš didžiausių kliūčių, varžančių ES ekonomikos augimą, yra 

demografinis nuosmukis, skirtingu mastu veikiantis ES regionus; ragina Komisiją ir 

valstybes nares priimti naujas priemones šiai problemai spręsti; pabrėžia, kad 

demografinio nuosmukio problema turi būti sprendžiama vadovaujantis kompleksiniu 

požiūriu, kuris turėtų apimti reikiamos infrastruktūros pritaikymą, viešųjų paslaugų 

skaičiaus didinimą ir lanksčią darbo laiko tvarką; 

11. primena, kad reikia pritaikyti pensijų sistemas prie didėjančios tikėtinos gyvenimo 

trukmės, siekiant užtikrinti vyresnio amžiaus asmenims gerą gyvenimo kokybę; 

pabrėžia, kad tai galima pasiekti pensinį amžių susiejant ne tik su tikėtina gyvenimo 

trukme, bet ir su draudimo įmokų mokėjimo laikotarpiu ir užkertant kelią ankstyvam 

pasitraukimui iš darbo rinkos;  

12. ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti aktyvaus senėjimo, vyresnio amžiaus 

asmenų socialinės įtraukties ir kartų solidarumo politiką;  

13. laikosi nuomonės, kad sanglaudos politika, kaip pagrindinė Europos Sąjungos 

investavimo politikos sritis, parodė savo veiksmingumą mažinant nelygybę ir todėl 

būsimoje daugiametėje finansinėje programoje turėtų būti išlaikytas bent tokio paties 

lygio jai skirtas biudžetas; mano, kad Europos socialinis fondas turėtų būti išlaikytas 

kaip pagrindinė ES darbuotojų integracijos ir reintegracijos į darbo rinką priemonė; 

14. ragina Komisiją ir valstybes nares sustiprinti pastangas siekti tolesnės neįgaliųjų 

įtraukties į darbo rinką pašalinant su teisėkūra susijusias kliūtis ir sukuriant paskatų jų 

įdarbinimui; 
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15. pabrėžia, kad darbo jėgos paklausos ir pasiūlos neatitiktis yra problema, apimanti visus 

ES regionus, įskaitant labiausiai išsivysčiusius; ragina Komisiją ir valstybes nares 

spręsti šį klausimą patvirtinant naujas priemones, kuriomis būtų sudarytos palankios 

sąlygos darbuotojų judumui darbo vietų, sektorių ir geografinių vietovių lygmeniu, 

siekiant patenkinti darbo jėgos paklausą tiek mažiau išsivysčiusiuose, tiek daugiau 

išsivysčiusiuose regionuose; taip pat ragina Komisiją ir valstybes nares ypatingą dėmesį 

skirti konkrečioms pasienio ir pakraščio regionų darbuotojų sąlygoms; 

16. pabrėžia socialinių partnerių, kaip pagrindinių suinteresuotųjų subjektų reformų 

įgyvendinimo procese, vaidmenį ir jų dalyvavimo rengiant reformas, nustatant jų 

įgyvendinimo eiliškumą ir jas įgyvendinant pridėtinę vertę; pritaria nuomonei, kad 

naujų formų darbui globalizuotoje rinkoje reikia naujų formų socialinio dialogo; 

pripažįsta, kad valstybės narės turi padėti gyventojams įgyti darbo rinkoje reikiamų 

įgūdžių; 

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

Metine augimo apžvalga (MAA), kuri yra sudėtinė Europos semestro ciklo dalis, siekiama 

stiprinti tvarią ekonominę plėtrą ir socialinę konvergenciją, nustatant ateinančio kelerių metų 

laikotarpio Europos Sąjungos ir jos valstybių narių prioritetus. Pranešėjas atkreipia dėmesį į 

tai, kad šiame bendros užimtumo ataskaitos leidinyje pateikti rezultatai yra gauti iš socialinių 

rezultatų suvestinės, kuria pakeičiama pagrindinių užimtumo ir socialinių rodiklių suvestinė ir 

dėl kurios susitarta 2013 m. Naujojoje suvestinėje pateikiami pagrindiniai rodikliai, pagal 

kuriuos valstybių narių rezultatai užimtumo ir socialinėje srityje vertinami trimis plačiais 

aspektais, nustatytais socialinių teisių ramsčio dokumente, o tai yra: i) lygios galimybės ir 

galimybė įsidarbinti, ii) dinaminės darbo rinkos ir tinkamos darbo sąlygos ir iii) viešoji 

parama ir (arba) socialinė apsauga ir įtrauktis. 

2018 m. MAA rodo, kad esama teigiamų požymių, bylojančių apie Europos ekonomikos 

atsigavimą ir stabilų jos augimą, mažėjantį nedarbo lygį ir padėties investicijų ir viešųjų 

finansų srityje gerėjimą. 2017 m. antrame ketvirtyje buvo 235,4 mln. dirbančių gyventojų ir 

nuo 2014 m. antro ketvirčio sukurta 8 mln. papildomų darbo vietų. Mažėja skurdo ir 

socialinės atskirties rodikliai. Vis dėlto kai kurios problemos išlieka. Šio pranešimo tikslas – 

nurodyti svarbiausias ilgalaikes kliūtis, trukdančias užtikrinti tvarią ekonominę plėtrą ir 

socialinę konvergenciją, ir pateikti rekomendacijas Komisijai ir valstybėms narėms. 

Nepaisant to, kad jaunimo nedarbo lygis šiek tiek sumažėjo, jis tebėra nepriimtinai aukštas ir 

siekia 16,6 proc., o euro zonoje – 18,7 proc. Be to, 6,3 mln. 15–24 metų amžiaus jaunuolių 

nedirba ir nesimoko. Tai yra viena iš didžiausių problemų, kurią reikia nedelsiant spręsti. 

Europos Komisija pateikė keletą priemonių, susijusių su pavyzdine Jaunimo užimtumo 

iniciatyva, kuriai įgyvendinti 2017–2020 m. laikotarpiu neseniai papildomai skirta 

2,4 mlrd. EUR. Tačiau reikia tolesnių veiksmų tiek iš Komisijos, tiek iš valstybių narių. 

Vienas iš būdų mažinti didelį nedarbo lygį – spręsti darbo rinkos paklausos ir darbuotojų 

įgūdžių neatitikties problemą. Todėl reikia pritaikyti švietimo politiką ir patobulinti įgūdžių 

mokymo sistemas. Be to, remiantis Eurostato duomenimis, 44 proc. europiečių neturi 

skaitmeninių įgūdžių, nors bent kai kurių jų reikia 90 proc. darbo vietų. Šiuo atžvilgiu ugdyti 

skaitmeninius ir kitus bendruosius įgūdžius ypač būtina. Yra sričių, kuriose darbdaviai sunkiai 

randa darbuotojų laisvoms darbo vietoms užimti, ir šis reiškinys būdingas tiek mažiau 

išsivysčiusiems, tiek labiau išsivysčiusiems regionams. Todėl reikėtų remti darbuotojų 

judumą darbo vietų, sektorių ir geografinių vietovių lygmeniu. 

Reikia įgyvendinti struktūrines reformas, siekiant padidinti investicijas ir darbo našumą, ir 

kartu užtikrinti tinkamas socialinės apsaugos sistemas. Jomis pirmiausia turėtų būti siekiama 

gerinti verslo aplinką mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kuriose sukuriama 85 proc. naujų 

darbo vietų. Komisija ir valstybės narės turėtų remti naujas gamybos technologijas, nes jos 

gali padėti padidinti našumą ir kurti naujas darbo vietas. 

Pranešėjas tvirtina, kad demografinė padėtis, t. y. Europos visuomenės senėjimas ir 

neproporcingas gyventojų skaičiaus mažėjimas kai kuriuose regionuose, yra iššūkis socialinės 

apsaugos sistemoms, paslaugoms ir visai darbo rinkai. Todėl jam įveikti reikia vadovautis 

kompleksiniu požiūriu, kuris apima reikiamos infrastruktūros sukūrimą ir jos pritaikymą, 

nacionalinių pensijų sistemų reformą ir vyresnių žmonių aktyvumo skatinimo politiką. Be to, 

kartų solidarumo ir vyresnio amžiaus asmenų socialinės įtraukties skatinimas bus naudingas ir 

visai visuomenei. 

Pranešėjas pažymi, kad, nors jau imtasi daug priemonių siekiant visapusiškai integruoti 

neįgaliuosius į darbo rinką, ši problema išlieka ir jai spręsti reikia tolesnių veiksmų. Įvairios 
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paskatos darbdaviams, kuriomis jie būtų skatinami samdyti neįgaliuosius, turi ypač didelį 

potencialą didinti neįgaliųjų įsidarbinimo galimybes. Be to, reikėtų panaikinti su teisėkūra 

susijusias kliūtis, trukdančias visapusiškai integruoti neįgaliuosius į darbo rinką. 

Galiausiai pranešėjas mano, kad metinė augimo apžvalga yra svarbus rodiklis valstybėms 

narėms, į kurį jos atsižvelgia formuodamos nacionalinę politiką ir rengdamos reformų planus. 

Vis dėlto, siekiant užtikrinti, kad konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos būtų veiksmingai 

įgyvendintos, o tai yra kitas Europos semestro proceso etapas, reikėtų vengti nenuoseklumo. 


