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MEDDELELSE TIL KOMMISSIONEN 

om Litauens ansøgning EGF/2009/016 LT/Manufacture of furniture om finansiel 
bistand fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 

Litauen ansøgte (EGF/2009/016 LT/Manufacture of furniture) om finansiel bistand fra Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (i det følgende benævnt 
"Globaliseringsfonden") på baggrund af afskedigelser i en række virksomheder, der er 
klassificeret som hovedgruppe 31 (fremstilling af møbler) i NACE rev 21 i Litauens NUTS II-
region (LT00). 

1. Kommissionen modtog ansøgningen fra de litauiske myndigheder den 23. september 
2009, og den blev suppleret med yderligere oplysninger, som blev modtaget den 16. 
oktober 2009. 

2. Ansøgningen opfylder betingelserne for anvendelse af Globaliseringsfonden i artikel 
2, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. 
december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen2 og blev indgivet inden for den frist på 10 uger, der er fastsat i 
forordningens artikel 5. 

RESUMÉ AF ANSØGNINGEN OG ANALYSE 

a) Analyse af sammenhængen mellem afskedigelserne og den finansielle og 
økonomiske krise 

3. Ansøgningen vedrører 1 469 afskedigelser i møbelfremstillingsindustrien i 
referenceperioden på ni måneder (16. oktober 2008 – 15. juli 2009).  

4. For at påvise sammenhængen mellem afskedigelserne og den finansielle og 
økonomiske krise hævder Litauen, at den verdensomspændende økonomiske og 
finansielle krise har haft alvorlige negative virkninger for privatforbruget i Litauen 
og industriens eksportmarkeder og i betydeligt omfang begrænset industriens adgang 
til finansielle kreditter. Som følge heraf udviser den litauiske møbelproduktions 
omfang i hvert kvartal i den under pkt. 3 omhandlede referenceperiode et fald set i 
forhold til det foregående kvartal: fjerde kvartal 2008: -5,90 %, første kvartal 2009: -
17,33 % og andet kvartal 2009: -7,23 %; denne situation har ført til afskedigelser. 

Den litauiske møbelindustri eksporterede over 50 % af sin produktion i 2008, men 
eksporten faldt med 20,1 % udtrykt i værdi i første halvdel af 2009. 

Nedgangen i aktiviteterne i bygge- og anlægssektoren, både i og uden for Litauen, 
har haft negative virkninger for møbelmarkedet. Da det fald i investeringerne i 
boliger og de kommercielle investeringer, som den finansielle krise er skyld i, har 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af 

den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets 
forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder. 

2 EUT L 48 af 22.2.2008, s. 82. 
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haft direkte virkninger for bygge- og anlægssektoren i EU, kan faldet i møbelsalget 
ses som en klar indirekte følge af krisen.  
 
Disse markante fald i produktionen er i tråd med de tendenser, der ses andre steder i 
EU, hvor møbelproduktionen er faldet med over 19,6 % i første kvartal af 2009 og 
18,2 % i april 2009 set i forhold til de tilsvarende perioder det foregående år3. 

5. Sammenfattende er det Kommissionens tjenestegrenes opfattelse, at der som krævet i 
artikel 1 og 2 i forordning (EF) nr. 1927/2006 er sammenhæng mellem de 1 469 
afskedigelser i møbelfremstillingsindustrien og den finansielle og økonomiske krise, 
som har ført til et markant fald i møbelsalget i Litauen og på eksportmarkederne. 

b) Dokumentation for antallet af afskedigelser og opfyldelse af kriterierne i artikel 2, 
litra b) 

6. Litauen indgav ansøgningen i medfør af interventionskriteriet i artikel 2, litra b), i 
forordning (EF) nr. 1927/2006, som forudsætter mindst 500 afskedigelser over en 
periode på ni måneder i en hovedgruppe i NACE rev. 2 i en eller to 
sammenhængende regioner på NUTS II-niveau.  

7. I ansøgningen er der dokumentation for 1 469 afskedigelser i 49 virksomheder, som 
alle var omfattet af hovedgruppe 31 (fremstilling af møbler) i NACE rev 2 i perioden 
16. oktober 2008 – 15. juli 2009. Det samlede antal afskedigelser blev beregnet i 
overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, andet led, i forordning (EF) nr. 1927/2006, 
dvs. fra den dag, hvor ansættelseskontrakten faktisk opsiges før dens udløb.  

8. Hele Litauens område udgør en enkelt region på NUTS II-niveau (LT00). 

9. Kommissionens tjenestegrene er af den opfattelse, at samtlige 1 469 afskedigelser i 
hovedgruppe 31 (fremstilling af møbler) i NACE rev 2 i Litauen i referenceperioden 
opfylder kriterierne i artikel 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1927/2006. 

c) Redegørelse for afskedigelsernes uforudseelighed 

10. Hverken virksomhederne eller regeringerne havde forudset hastigheden, hvormed 
den økonomiske krise indtraf, eller omfanget af den. Så sent som i tredje kvartal af 
2008 steg møbelproduktionen i Litauen stadig. Recessionens karakter, for så vidt 
angår fremstillingssektoren, med omfattende lagernedbringelse og et kraftigt fald i 
antallet af nye ordrer var uden fortilfælde i nyere tid. Afskedigelserne i 
møbelfremstillingsindustrien kunne derfor hverken have været forudset eller 
afværget på en let måde. 

d) Identifikation af de virksomheder og sektorer, der gennemfører afskedigelser, 
leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled, sektorer samt 
oplysninger om, hvilke kategorier af arbejdstagere der rammes 

                                                 
3 Impact of the economic crisis on key sectors of the EU – the case of the manufacturing and construction 

industries, June 2009 Update (den økonomiske krises virkninger for centrale sektorer i EU – situationen 
i fremstillingsindustrien og i bygge- og anlægssektoren, ajourføring juni 2009). Offentliggjort af 
Generaldirektoratet for Erhvervspolitik den 29. juni 2009. 
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11. Ansøgning EGF/2009/016 LT/Manufacture of Furniture vedrører i alt 1 469 
afskedigelser i følgende 49 virksomheder: 

AB Balticsofa 57 UAB Malina dizainas 2
AB DILIKAS 253 UAB Medzio idejos 4
AB Venta 34 UAB Mevilanas 14
AB Vilniaus baldai 2 UAB Nabukas 7
IĮ Dalduva 2 UAB Narbutas ir ko 196
UAB Akai 6 UAB NB baldai 16
UAB Alantas 29 UAB Orange sofa 16
UAB Architektura ir dizainas 7 UAB Paina ir ko 7
UAB Auriksa 5 UAB Plunges baldai 23
UAB Baldista 6 UAB Polikora 16
UAB Baldistra 85 UAB Rastenis 4
UAB Baltfora  137 UAB RISVE & Co 13
UAB Baltic sofa 25 UAB Rivaka 7
UAB Baltijos marmuras 4 UAB Saikirta 25
UAB Emira 5 UAB Sendvario baldai 16
UAB Europlius 4 UAB Sofa Brands 79
UAB GDBS 17 UAB Softimus 35
UAB Ginsta 28 UAB TP idejos 26
UAB Gojaus baldai 10 UAB TRIVILITA-INTERSCALIT 2
UAB Inwood 11 UAB Vibaltpega 4
UAB Jures ązuolas 17 UAB Videlena 71
UAB Kriolis 6 UAB Virbalio baldai 33
UAB LB baldai 5 UAB Zbiga 25
UAB Limenta 17 UAB Zeimių baldai 54
UAB Luonato ranga 2  

 

12. 636 af de 1 469 afskedigede arbejdstagere er tiltænkt støtte. 44 % af disse er mænd, 
og 56 % er kvinder. 79 % er i aldersgruppen 25-54, 13 % er i aldersgruppen 55-64, 
og 8 % er i aldersgruppen under 25. Der var ingen over 65 år. Hvad angår 
kategorier4, indgår 29 (4,6 % af de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte) arbejdstagere 
i kategorien "leder", 27 (4,2 %) indgår i kategorien "fagfolk", 43 (6,8 %) indgår i 
kategorien "teknikere og fagfolk", 13 (2 %) indgår i kategorien "kontorpersonale", 8 
(1 %) indgår i kategorien "beskæftigede i servicefag, handelspersonale og sælgere", 
10 (1,6 %) indgår i kategorien "faglærte arbejdere i landbrug og fiskeri", 352 (55,3 
%) indgår i kategorien "arbejdere inden for håndværk og lignende erhverv", 62 (9,7 
%) indgår i kategorien "operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde", og 
92 (14,5 %) indgår i kategorien "elementær beskæftigelse". 24 af de arbejdstagere, 
der er tiltænkt støtte, har et langvarigt helbredsproblem eller handicap. Alle de 
afskedigede arbejdstagere og alle de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, er EU-
borgere. 

                                                 
4 I henhold til den internationale stillingsklassifikation (ISCO), ILO's ISCO-08-klassifikation vedtaget i 

december 2007. 
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e) Beskrivelse af de pågældende geografiske områder og de relevante myndigheder 
og andre interessenter 

13. Hele Litauens område er ramt af afskedigelserne i møbelfremstillingsindustrien, selv 
om størstedelen af industrien findes i landområder. 

De vigtigste interessenter omfatter den litauiske arbejdsformidling, 
arbejdsformidlingerne i distrikterne og amterne, kommunerne, arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationerne, uddannelsescentrene, handelskammeret og det statslige 
socialforsikringsråd og arbejdstilsyn i Litauen. 

f) En redegørelse for afskedigelsernes forventede virkning på 
beskæftigelsessituationen på lokalt, regionalt og nationalt plan 

14. I ansøgningen hævdes det, at fordi møbelfremstillingsindustrien hovedsageligt findes 
i landområder, hvor arbejdsløsheden er højere end landsgennemsnittet, vil 
afskedigelserne forværre disse områders arbejdsmarkedsproblemer. På nationalt plan 
er arbejdsløsheden steget markant, siden den finansielle og økonomiske krise 
begyndte, hvilket har medført en alvorlig recession i Litauen. BNP er faldet i løbet af 
de tre kvartaler, som er omfattet af referenceperioden i denne ansøgning (fjerde 
kvartal 2008 samt første og andet kvartal 2009). Statistikker fra Eurostat viser, at 
Litauens BNP i andet kvartal 2009 er 20,2 % lavere end det foregående år.  
 
Afskedigelserne i møbelfremstillingsindustrien, som svarer til ca. 0,1 % af den 
samlede arbejdsstyrke og ca. 10 % af de arbejdstagere, der var ansat i 
møbelfremstillingsindustrien ved krisens begyndelse, forværrer en situation, som 
allerede medfører enorme sociale og budgetmæssige vanskeligheder i Litauen. 

15. Konklusionen er, at afskedigelserne under disse omstændigheder må anses for at 
have negative konsekvenser for den nationale og lokale økonomi. 

g) Den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der søges om støtte til, og et 
overslag over omkostningerne, herunder oplysninger om komplementariteten med 
aktioner, der finansieres af strukturfondene 

16. Den pakke af individualiserede foranstaltninger, der er foreslået i ansøgningen, 
omfatter 10 særskilte aktioner samt den tekniske bistand, som er nødvendig for 
pakkens gennemførelse. De 10 aktioner, som i kombination udgør en samordnet 
pakke af individualiserede tilbud, som har til formål at reintegrere arbejdstagerne på 
arbejdsmarkedet, omfatter: 

– Uddannelse og efteruddannelse for arbejdstagere, hvis kvalifikationer ikke 
efterspørges på det lokale marked. Disse uddannelsesaktiviteter vil fokusere på at 
give arbejdstagerne de kvalifikationer, der efterspørges. Aktionerne vil vare fem 
måneder i gennemsnit, og det forventes, at 150 arbejdstagere vil være omfattet af 
denne foranstaltning. 

– Hjælp til genplacering gennem støttet beskæftigelse i henhold til den nationale 
lovgivning på området vil blive tilbudt i tre forskellige varianter:  
a) Der vil blive givet beskæftigelsestilskud til arbejdstagere, som er særlig dårligt 
stillede eller over 50, for at tilskynde dem til at forblive på eller vende tilbage til 
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arbejdsmarkedet. Det anslås, at 150 arbejdstagere vil være omfattet af denne 
aktion, som vil have en varighed på mellem seks og tolv måneder.  
b) 30 arbejdstagere vil blive givet støtte til at tilegne sig faglige kvalifikationer. 
Dette vil give dem mulighed for at tilegne sig nye kvalifikationer, mens de er på 
arbejdspladsen. 
c) For personer uden kvalifikationer, som risikerer at blive udelukket fra 
arbejdsmarkedet, vil der være mulighed for særlig tidsbegrænset offentlig 
ansættelse i en periode på højst seks måneder. Det anslås, at 120 arbejdstagere vil 
være omfattet af sidstnævnte aktion. 

– Uddannelsestillæg vil blive udbetalt til afskedigede arbejdstagere, som deltager i 
(efter)uddannelsesaktiviteter (se ovenfor). Arbejdstagerne kan få et supplerende 
tillæg til at dække deres transportudgifter i forbindelse med uddannelsen. 150 
arbejdstagere vil kunne få denne støtte, som skønnes at få en varighed på fem 
måneder i gennemsnit.  

– Fremme af iværksætterkultur – to ensartede foranstaltninger, som navnlig udviser 
forskelle med hensyn til intensitet, skal støtte afskedigede arbejdstagere, som 
etablerer deres egen virksomhed.  
Begge foranstaltninger indebærer, at arbejdstagerne vil være berettiget til at blive 
kompenseret for udgifter til uddannelse eller rådgivning forbundet med opstart af 
virksomhed eller omstrukturering af en virksomhed samt udgifter til registrering 
af selvstændigt arbejde, sundheds- og socialforsikring, forsikring, maskiner, 
udstyr og redskaber, der er nødvendige for at udføre arbejdet.  
Under den første foranstaltning må den samlede støtte til iværksættere ikke 
overstige 15 gange mindstemånedslønnen i henhold til de nationale regler. Det 
anslås, at 45 arbejdstagere vil være omfattet af denne aktion.  
Det anslås, at yderligere 10 arbejdstagere vil være omfattet af en foranstaltning til 
fremme af iværksætterkultur med en større intensitet i henhold til den nationale 
lovgivning om beskæftigelsesstøtte. Loftet for bistand er højere. 

– Mobilitetstillæg – for at lette geografisk mobilitet og for at give afskedigede 
arbejdstagere mulighed for at søge beskæftigelse uden for det område, som de bor 
i på nuværende tidspunkt, anslås det, at der under denne foranstaltning vil blive 
givet tilskud til dækning af 10 arbejdstageres transportudgifter i højest tre 
måneder. 

– Beskæftigelsesincitamenter – for at tilskynde afskedigede arbejdstagere til at tage 
et nyt job så hurtigt som muligt kan der udbetales en bonus svarende til tre gange 
mindstelønnen til arbejdstagere, som accepterer en fastansættelse eller midlertidig 
ansættelse i en periode på mindst seks måneder, senest to måneder efter at de er 
blevet registreret hos den lokale arbejdsformidling. Det anslås, at 30 arbejdstagere 
vil være omfattet af denne foranstaltning. 

– Midlertidig finansiel støtte, som har til formål at motivere afskedigede 
arbejdstagere til at acceptere et nyt job til en løn, som er lavere end den, de fik i 
deres tidligere job, udbetales til arbejdstagere, som accepterer ansættelse i et nyt 
job i en periode på mindst seks måneder (der kan både være tale om midlertidig 
ansættelse og fastansættelse). Det anslås, at 30 arbejdstagere vil være omfattet af 
denne aktion. 
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– Jobsøgningstillæg – afskedigede arbejdstagere, som aktivt søger job, vil være 
berettiget til en tidsbegrænset støtte svarende til 15 % af den litauiske mindsteløn i 
en periode på op til tre måneder. Det anslås, at 550 arbejdstagere vil være omfattet 
af denne aktion. 

– Børnepasningsstøtte og støtte til pasning af handicappede familiemedlemmer – for 
at muliggøre reintegration på arbejdsmarkedet af afskedigede arbejdstagere med 
små børn (op til otte år) eller handicappede familiemedlemmer med særlige behov 
for pleje udbetales der i en periode på højest tre måneder et supplerende tillæg, 
som skal dække yderligere udgifter, som arbejdstagerne skal betale for at deltage i 
uddannelse eller andre aktioner. Det anslås, at 30 arbejdstagere vil være omfattet 
af denne aktion.  
Yderligere 10 arbejdstagere vil få et tillæg, som skal dække udgifterne forbundet 
med små børn (op til 8 år) eller handicappede familiemedlemmer med særlige 
behov for pleje, i en periode på højest seks måneder, efter at de har fundet et nyt 
job. 

– Støtte til kvalifikationsforbedring – denne foranstaltning vil være specifikt rettet 
mod 20 højtuddannede afskedigede arbejdstagere, for at de kan tilegne sig nye 
kompetencer med henblik på reintegration på arbejdsmarkedet. 

17. De administrationsomkostninger, som er medtaget i ansøgningen i overensstemmelse 
med artikel 3 i forordning (EF) nr. 1927/2006, dækker forberedende aktiviteter, 
forvaltning og kontrolaktiviteter forbundet med ansøgningen samt information og 
offentlig omtale.  

18. De individualiserede tilbud, der indgår i den samordnede pakke, som de litauiske 
myndigheder har forelagt i ansøgningen, omfatter aktive arbejdsmarkedspolitiske 
foranstaltninger henhørende under de støtteberettigede aktioner, jf. artikel 3 i 
forordning (EF) nr. 1927/2006. 

De litauiske myndigheder anslår de samlede omkostninger til disse tilbud til 
947 295 EUR og administrationsomkostningerne til 71 302 EUR (= 7 % af det 
samlede beløb). Der anmodes om et bidrag fra Globaliseringsfonden på i alt 
662 088 EUR (65 % af de samlede omkostninger).  
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Aktioner Anslået antal 
arbejds-

tagere, som 
er tiltænkt 

støtte 

Anslåede 
omkostninger 
(i EUR) pr. 

arbejdstager, 
som er tiltænkt 

støtte 

Samlede 
omkostninger i EUR 
(Globaliseringsfon-

den og national 
medfinansiering) 

Individualiserede tilbud (artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1927/2006) 

Uddannelse og efteruddannelse 150 870 130 500

Hjælp til genplacering 300 980.50 294 150

Uddannelsestillæg 150 900 135 000

Fremme af iværksætterkultur 
(grundlæggende) 

45 3 475 156 375

Fremme af iværksætterkultur 
(udvidet) 

10 8 690 86 900

Mobilitetstillæg 10 210 2 100

Beskæftigelsesincitamenter 30 690 20 700

Midlertidig finansiel støtte 30 690 20 700

Jobsøgningstillæg 550 100 55 000

Børnepasningsstøtte og støtte til 
pasning af handicappede 
familiemedlemmer (for 
arbejdstagere, der gennemfører et 
uddannelsesforløb) 

30 139 4 170

Børnepasningsstøtte og støtte til 
pasning af handicappede 
familiemedlemmer (for 
arbejdstagere, der er i 
beskæftigelse) 

10 1 390 13 900

Støtte til kvalifikationsforbedring 20 1 390 27 800

Subtotal - individualiserede 
tilbud 

  947 295

Teknisk bistand i forbindelse med Globaliseringsfondens virke ( artikel 3, stk. 3, i 
forordning (EF) nr. 1927/2006) 

Forberedelse   2 500

Forvaltning   62 902
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Information og offentlig omtale   2 500

Kontrolaktiviteter   3 400

Subtotal - 
administrationsudgifter 

  71 302

SAMLEDE ANSLÅEDE 
OMKOSTNINGER 

  1 018 597

Bidrag fra Globaliseringsfonden 
(65 % af de samlede 
omkostninger) 

  662 088

19. Hvad angår komplementariteten med aktioner, der finansieres af strukturfondene, 
kan Litauen bekræfte, at ovennævnte foranstaltninger er komplementære. 
Globaliseringsfondstøtten vil være direkte rettet mod at afbøde virkningerne af 
masseafskedigelser, der har forbindelse med følgerne af globaliseringen, mens 
støtten fra Den Europæiske Socialfond (ESF) programmeres og anvendes til at 
finansiere aktive arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, som efter planen skal 
gennemføres i programmeringsperioden 2007-2013. ESF-støtten er flerårig og i 
modsætning til globaliseringsfondstøtten ikke egnet som hurtig reaktion på 
uforudsete voldsomme forstyrrelser på arbejdsmarkedet.  

h) Datoen/datoerne for iværksættelse eller planlagt iværksættelse af individualiserede 
tilbud til de berørte arbejdstagere 

20. Litauen iværksatte den 1. oktober 2009 de individualiserede tilbud til de berørte 
arbejdstagere, som er omfattet af den samordnede pakke, som Globaliseringsfonden 
er blevet foreslået til medfinansiering. 

Denne dato markerer således begyndelsen af støtteberettigelsesperioden for den 
støtte, som Globaliseringsfonden måtte yde. 

i) Procedurer for høring af arbejdsmarkedets parter 

21. De litauiske myndigheder bekræftede, at arbejdsmarkedets parter fuldt ud bakker op 
om udformningen af pakken af foranstaltninger, og at arbejdsmarkedets parter 
støttede alle pakkens foranstaltninger. 

22. De litauiske myndigheder bekræftede, at kravene i den nationale lovgivning og EU-
lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt. 

j) Oplysninger om aktioner, som er obligatoriske i henhold til national lovgivning 
eller kollektive aftaler 

23. Med hensyn til opfyldelsen af de kriterier, der er fastsat i artikel 6 i forordning (EF) 
nr. 1927/2006, indeholder ansøgningen følgende oplysninger: 

• De litauiske myndigheder har bekræftet, at det finansielle bidrag fra fonden ikke 
erstatter foranstaltninger, som det påhviler virksomheder at gennemføre i henhold 
til national lovgivning eller kollektive overenskomster. 
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• De litauiske myndigheder har godtgjort, at aktionerne udgør støtte til individuelle 
arbejdstagere og ikke skal anvendes til omlægning af virksomheder eller sektorer. 

• De litauiske myndigheder har bekræftet, at de under pkt. 16-18 omhandlede 
støtteberettigede aktioner ikke modtager støtte under andre af EU's finansielle 
instrumenter. 

24. k) Forvaltnings- og kontrolsystemer  

Litauen har meddelt Kommissionen, at det finansielle tilskud vil blive forvaltet og 
kontrolleret af de samme myndigheder og organer, som har ansvaret for anvendelsen 
og overvågningen af ESF-støtten i Litauen, dvs. den støtte, der udbetales inden for 
rammerne af EF-initiativet under Equal. Forvaltningsmyndigheden vil dog se bort fra 
dette, da den litauiske arbejdsformidling under ministeriet for social sikkerhed og 
beskæftigelse er blevet udpeget til at varetage denne rolle og ikke varetog den i 
forbindelse med EF-initiativet under Equal.  

l) Konklusion 

25. På baggrund af ovenstående foreslås det at godkende Litauens ansøgning 
EGF/2009/016 LT/Manufacture of furniture vedrørende afskedigelser i 
møbelfremstillingsindustrien, idet det er påvist, at disse afskedigelser direkte skyldes 
den verdensomspændende økonomiske og finansielle krise og har ført til alvorlige 
økonomiske forstyrrelser, der påvirker beskæftigelsen samt den regionale og lokale 
økonomi. Der er blevet foreslået en samordnet pakke bestående af støtteberettigede 
individualiserede tilbud. Det foreslås derfor at mobilisere Globaliseringsfonden som 
reaktion på den litauiske ansøgning. 

FINANSIERING 

• Det samlede, disponible årlige budget for Globaliseringsfonden er på 500 mio. EUR. Indtil 
videre er tildeling af støtte blevet godkendt i otte tilfælde i 2009, mens tre andre forslag til 
støtte er blevet fremsendt til budgetmyndigheden; der er i den forbindelse tale om et samlet 
støttebeløb på 53 039 047 EUR.  

• Artikel 12, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1927/2006 bestemmer, at den 1. september hvert år 
skal mindst 125 mio. EUR være til rådighed for at sikre, at der er dækning for de behov, 
der måtte opstå frem til årets udgang. 

• Efter fratrækning af allerede godkendte beløb eller beløb, der allerede er foreslået bevilget, 
er et beløb på 446 960 953 EUR stadig til rådighed. Det foreslås at anvende 662 088 EUR 
fra Globaliseringsfonden i forbindelse med ansøgning EGF/2009/016 LT/Manufacture of 
furniture. 

KOMMISSIONEN OPFORDRES DERFOR TIL: 

– at konkludere, at betingelserne for et finansielt bidrag fra Globaliseringsfonden som 
reaktion på Litauens ansøgning EGF/2009/016 LT/Manufacture of furniture er opfyldt 

– at forelægge budgetmyndigheden et forslag om godkendelse af forpligtelsesbevillinger 
svarende til 662 088 EUR, jf. pkt. 18, samt en anmodning om overførsel af dette beløb i 
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form af forpligtelsesbevillinger til budgetpost 04.0501 (Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen) i overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) 
nr. 1927/2006 

– tillade overførsel af samme beløb i form af betalingsbevillinger fra budgetpost 04.0217 
(Den Europæiske Socialfond (ESF) — konvergens) til budgetpost 04.0501 (Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen). 




