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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

σχετικά µε την αίτηση EGF/2009/016 LT/ Κατασκευή επίπλων 
που υπέβαλε η Λιθουανία για χρηµατοπιστωτική συνεισφορά από το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση 

Η Λιθουανία υπέβαλε την αίτηση EGF/2009/016 LT/Κατασκευή επίπλων για 
χρηµατοπιστωτική συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην 
Παγκοσµιοποίηση (εφεξής «ΕΤΠ»), µετά τις απολύσεις σε διάφορες επιχειρήσεις που 
αναπτύσσουν δραστηριότητες στον κλάδο 31 (κατασκευή επίπλων) της NACE αναθεώρηση 
21 στην περιφέρεια NUTS ΙΙ της Λιθουανίας (LT00). 

1. Η Επιτροπή παρέλαβε την αίτηση των λιθουανικών αρχών στις 23 Σεπτεµβρίου 
2009, καθώς και συµπληρωµατικές πληροφορίες στις 16 Οκτωβρίου 2009. 

2. Η αίτηση πληροί τους όρους για προσφυγή στο ΕΤΠ που ορίζονται στο άρθρο 2 
στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τη σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση2 και υποβλήθηκε εντός 
της προθεσµίας των δέκα εβδοµάδων που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ιδίου 
κανονισµού. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ THΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

α) Ανάλυση της σχέσης µεταξύ των απολύσεων και της χρηµατοοικονοµικής κρίσης 

3. Η αίτηση αφορά 1.469 απολύσεις στη βιοµηχανία κατασκευής επίπλων κατά τη 
διάρκεια της εννεάµηνης περιόδου αναφοράς από τις 16 Οκτωβρίου 2008 έως τις 15 
Ιουλίου 2009.  

4. Προκειµένου να αποδείξει τη σχέση µεταξύ των απολύσεων και της 
χρηµατοοικονοµικής κρίσης, η Λιθουανία υποστηρίζει ότι η παγκόσµια 
χρηµατοοικονοµική κρίση έχει σοβαρό αντίκτυπο στις καταναλωτικές δαπάνες στη 
Λιθουανία και στις εξαγωγικές αγορές της βιοµηχανίας και ότι, επιπλέον, µείωσε σε 
µεγάλο βαθµό την πρόσβαση της βιοµηχανίας στην πίστωση. Κατά συνέπεια, ο 
όγκος της παραγωγής επίπλων στη Λιθουανία µειώθηκε στη διάρκεια του κάθε 
τριµήνου της περιόδου αναφοράς που καθορίζεται στο σηµείο 3 σε σύγκριση µε το 
προηγούµενο τρίµηνο: κατά 5,90% το τέταρτο τρίµηνο του 2008, κατά 17,33% το 
πρώτο τρίµηνο του 2009 και κατά 7,23% το δεύτερο τρίµηνο του 2009, µε συνέπεια 
τις απολύσεις. 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1398/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής 

∆εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόµησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων 
NACE—αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του 
Συµβουλίου και ορισµένων κανονισµών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών µε ειδικούς 
στατιστικούς τοµείς.  

2 ΕΕ L 48 της 22.2.2008, σ. 82. 
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Η λιθουανική βιοµηχανία επίπλων εξήγαγε πάνω από 50% της παραγωγής της το 
2008, αλλά η αξία των εξαγωγών µειώθηκε κατά 20,1% στη διάρκεια του πρώτου 
εξάµηνου του 2009. 

Η επιβράδυνση στην οικοδοµική δραστηριότητα, τόσο στη Λιθουανία όσο και 
αλλού, είχε αρνητικό αντίκτυπο στην αγορά των επίπλων. ∆εδοµένου ότι ο τοµέας 
των κατασκευών στην ΕΕ επηρεάστηκε άµεσα από τη µείωση των οικοδοµικών και 
εµπορικών επενδύσεων που ήταν αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης, η µείωση των 
πωλήσεων επίπλων µπορεί να θεωρηθεί σαφώς ως έµµεση συνέπεια της κρίσης.
  
Αυτές οι απότοµες πτώσεις της παραγωγής συνάδουν µε τις τάσεις που 
διαπιστώνονται σε άλλες περιοχές της ΕΕ, όπου η κατασκευή των επίπλων έχει 
υποστεί ύφεση άνω του 19,6% το πρώτο τρίµηνο του 2009 και 18,2% τον Απρίλιο 
του 2009 σε σχέση µε τις αντίστοιχες περιόδους του προηγούµενου έτους3. 

5. Συµπερασµατικά, η άποψη των υπηρεσιών της Επιτροπής είναι ότι υπάρχει σχέση 
µεταξύ των 1.469 απολύσεων στη βιοµηχανία κατασκευής επίπλων, όπως απαιτείται 
από τα άρθρα 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) 1927/2006, και της χρηµατοπιστωτικής 
και οικονοµικής κρίσης, η οποία οδήγησε σε απότοµη µείωση των πωλήσεων 
επίπλων στη Λιθουανία και στις εξαγωγικές αγορές. 

β) Αποδείξεις για τον αριθµό των απολύσεων και συµµόρφωση προς τα κριτήρια του 
άρθρου 2 στοιχείο β) 

6. Η Λιθουανία υπέβαλε την αίτηση δυνάµει του κριτηρίου παρέµβασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, 
σύµφωνα µε το οποίο απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις σε χρονικό διάστηµα 
9 µηνών σε τµήµα NACE 2 σε µία περιφέρεια ή σε δύο όµορες περιφέρειες σε 
επίπεδο NUTS II.  

7. Η αίτηση καταδεικνύει 1.469 απολύσεις σε 49 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
όλες στον τοµέα που προβλέπεται στο τµήµα 31 της NACE Αναθ. 2 (κατασκευή 
επίπλων) κατά τη διάρκεια της περιόδου µεταξύ 16 Οκτωβρίου 2008 και 15 Ιουλίου 
2009. Όλες αυτές οι απολύσεις υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τη δεύτερη περίπτωση 
της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, 
δηλαδή από την ηµεροµηνία της de facto καταγγελίας της σύµβασης εργασίας πριν 
από τη λήξη της.  

8. Ολόκληρη η επικράτεια της Λιθουανίας αποτελεί µια ενιαία περιφέρεια επιπέδου 
NUTS ΙΙ (LT00). 

9. Κατά την άποψη των υπηρεσιών της Επιτροπής ο συνολικός αριθµός των 1.469 
απολύσεων στον τοµέα που προβλέπεται στο τµήµα 31 της NACE Αναθ. 2 
(κατασκευή επίπλων) στη Λιθουανία κατά την περίοδο αναφοράς ικανοποιεί τα 
κριτήρια του άρθρου 2 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. 

γ) Εξήγηση της απρόβλεπτης φύσης των απολύσεων 

                                                 
3 Ο αντίκτυπος της οικονοµικής κρίσης στους βασικούς κλάδους της ΕΕ - η περίπτωση των κλάδων των 

κατασκευών και των οικοδοµών, επικαιροποίηση Ιουνίου 2009. ∆ηµοσιεύθηκε από η Γ∆ Επιχειρήσεων 
και Βιοµηχανίας, 29 Ιουνίου 2009. 
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10. Η ταχύτητα και το βάθος της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης δεν προβλέφθηκαν 
ούτε από τις εταιρείες ούτε από τις κυβερνήσεις. Ακόµη έως το τρίτο τρίµηνο του 
2008, η παραγωγή επίπλων στη Λιθουανία αυξανόταν. Η φύση της ύφεσης στον 
κλάδο της κατασκευής επίπλων, µε τη µείωση των αποθεµάτων σε ευρεία κλίµακα 
και την ταχεία επιβράδυνση στις νέες παραγγελίες ήταν πρωτοφανής κατά τα 
τελευταία έτη. Οι απολύσεις στη βιοµηχανία κατασκευής επίπλων δεν θα 
µπορούσαν, εποµένως, να έχουν προβλεφθεί ή να έχουν αποτραπεί εύκολα. 

δ) Εντοπισµός των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε απολύσεις, των προµηθευτών ή 
των παραγωγών των επόµενων σταδίων του προϊόντος, των τοµέων, καθώς και των 
κατηγοριών των εργαζοµένων που πρόκειται να επιλεγούν για χορήγηση βοήθειας 

11. Η αίτηση EGF/2009/016 LT/Κατασκευή επίπλων αφορά συνολικά 1.469 απολύσεις 
στις ακόλουθες 49 επιχειρήσεις: 

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. Από τις 1.469 απολύσεις, οι 636 έχουν επιλεγεί για χορήγηση βοήθειας. Από αυτές 
το 44% αφορούν άνδρες και το 56% γυναίκες. Το 79% ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 
25 έως 54 ετών, το 13% στην ηλικιακή οµάδα 55 έως 64 ετών και το 8% στην 
ηλικιακή οµάδα κάτω των 25 ετών. Κανένας εργαζόµενος δεν είναι πάνω από 65 
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ετών. Όσον αφορά τις κατηγορίες4, 29 εργαζόµενοι (το 4,6% όσων έχουν επιλεγεί 
για χορήγηση βοήθειας) ανήκουν στην κατηγορία «διοικητικά στελέχη»· 27 
εργαζόµενοι (4,2 %) ανήκουν στην κατηγορία «επαγγελµατίες»· 43 (6,8 %) στην 
κατηγορία «τεχνικοί και συνδυαζόµενοι επαγγελµατίες»· 13 εργαζόµενοι (2 %) 
ανήκουν στην κατηγορία «υπάλληλοι»· 8 εργαζόµενοι (1%) ανήκουν στην 
κατηγορία «απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήµατα 
και υπαίθριες αγορές»· 10 εργαζόµενοι (1,6%) ανήκουν στην κατηγορία 
«ειδικευµένοι γεωργοί και αλιείς»· 352 εργαζόµενοι (55,3%) στην κατηγορία 
«τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλµατα»· 62 εργαζόµενοι (9,7%) στην 
κατηγορία «χειριστές σταθερών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και 
εξοπλισµού και συναρµολογητές»· και 92 εργαζόµενοι (14,5 %) στην κατηγορία 
«στοιχειώδη επαγγέλµατα». Από τους εργαζοµένους που έχουν επιλεγεί για βοήθεια 
24 έχουν µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας ή αναπηρία. Όλοι οι απολυµένοι ως 
πλεονάζοντες εργαζόµενοι και όλοι οι εργαζόµενοι που έχουν επιλεγεί για βοήθεια 
είναι πολίτες της ΕΕ. 

ε) Περιγραφή των οικείων εδαφών και των αρχών και των ενδιαφερόµενων µερών 
τους 

13. Σε όλη την επικράτεια της Λιθουανίας έχουν απολυθεί εργαζόµενοι στη βιοµηχανία 
κατασκευής επίπλων, αν και η βιοµηχανία έχει κατά µεγάλο µέρος εγκαταστάσεις σε 
αγροτικές περιοχές. 

Στα κύρια ενδιαφερόµενα µέρη συγκαταλέγονται ο οργανισµός απασχόλησης 
εργατικού δυναµικού της Λιθουανίας, τα τοπικά και περιφερειακά γραφεία 
απασχόλησης, οι δήµοι, οι οργανώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων, τα κέντρα 
κατάρτισης, το εµπορικό επιµελητήριο και το κρατικό συµβούλιο κοινωνικής 
ασφάλισης και η επιθεώρηση εργασίας της Λιθουανίας. 

στ) Αναµενόµενος αντίκτυπος των απολύσεων όσον αφορά την απασχόληση σε 
τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 

14. Στην αίτηση υποστηρίζεται ότι καθόσον η βιοµηχανία κατασκευής επίπλων έχει 
κατά µεγάλο µέρος εγκαταστάσεις σε αγροτικές περιοχές µε επίπεδα ανεργίας 
υψηλότερα από τον εθνικό µέσο όρο, οι απολύσεις θα επιδεινώσουν τα προβλήµατα 
της αγοράς εργασίας των εν λόγω περιοχών. Σε εθνικό επίπεδο, η ανεργία αυξήθηκε 
απότοµα από την έναρξη της χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης, η οποία 
εκδηλώθηκε στη Λιθουανία ως σοβαρή ύφεση. Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε στη διάρκεια 
των τριών τριµήνων που αποτελούν την περίοδο αναφοράς της εν λόγω αίτησης 
(τέταρτο τρίµηνο του 2008, πρώτο και δεύτερο τρίµηνο του 2009). Οι στατιστικές 
της EUROSTAT δείχνουν ότι το λιθουανικό ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίµηνο του 
2009 είναι κατά 20,2% χαµηλότερο από εκείνο που επιτεύχθηκε ένα έτος ενωρίτερα. 
 
Οι απολύσεις στη βιοµηχανία κατασκευής επίπλων, που ανέρχονται στο 0,1% 
περίπου του συνόλου του απασχολούµενου εργατικού δυναµικού, και στο 10% 
περίπου του αριθµού των απασχολουµένων στη βιοµηχανία κατασκευής επίπλων 

                                                 
4 Σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη ∆ιεθνή Ταξινόµηση των Επαγγελµάτων (ISCO), ταξινόµηση ISCO-08 

της ∆ΟΕ που εγκρίθηκε το ∆εκέµβριο του 2007. 
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κατά την έναρξη της κρίσης, επιδεινώνουν µια κατάσταση που προξενεί ήδη 
τεράστιες κοινωνικές και δηµοσιονοµικές δυσκολίες στη Λιθουανία. 

15. Συνοψίζοντας, κάτω από αυτές τις συνθήκες, µπορεί να θεωρηθεί ότι οι απολύσεις 
είχαν αρνητικές συνέπειες στην τοπική και εθνική οικονοµία, όπως αυτές 
περιγράφονται. 

ζ) Συντονισµένη δέσµη εξατοµικευµένων υπηρεσιών προς χρηµατοδότηση και 
λεπτοµερής περιγραφή των εκτιµώµενων δαπανών, συµπεριλαµβανοµένης της 
συµπληρωµατικότητάς της µε ενέργειες που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταµεία 

16. Η προτεινόµενη δέσµη εξατοµικευµένων µέτρων που περιγράφονται στην αίτηση 
περιλαµβάνει δέκα διακριτές ενέργειες, εκτός από την τεχνική βοήθεια που είναι 
αναγκαία για την εφαρµογή των µέτρων. Οι δέκα ενέργειες που συνδυάζονται για να 
διαµορφώσουν µια συντονισµένη δέσµη εξατοµικευµένων υπηρεσιών οι οποίες 
στοχεύουν στην επανένταξη των εργαζοµένων στην αγορά εργασίας, είναι: 

– Η κατάρτιση και η επιµόρφωση θα παρασχεθούν σε εργαζοµένους, για τις 
δεξιότητες των οποίων δεν υπάρχει ζήτηση στην τοπική αγορά εργασίας. Αυτού 
του είδους η κατάρτιση των εν λόγω εργαζοµένων θα επικεντρωθεί στην παροχή 
δεξιοτήτων για τις οποίες υπάρχει ζήτηση. Οι ενέργειες θα διαρκέσουν κατά µέσο 
όρο πέντε µήνες, και υπολογίζεται ότι 150 εργαζόµενοι θα επωφεληθούν από 
αυτό το µέτρο. 

– Η βοήθεια για επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας, µέσω της µορφής 
υποστηριζόµενης απασχόλησης σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία σχετικά µε 
την υποστήριξη της απασχόλησης, θα προσφερθεί µε τρία διαφορετικά σχήµατα: 
α) Για τους εργαζοµένους που βρίσκονται σε ιδιαίτερα µειονεκτική θέση ή είναι 
πάνω από 50 ετών, οι επιδοτήσεις απασχόλησης θα παρασχεθούν για να τους 
παρακινήσουν να παραµείνουν στην αγορά εργασίας ή να επιστρέψουν σ’ αυτήν. 
Υπολογίζεται ότι 150 εργαζόµενοι θα επωφεληθούν από αυτή την ενέργεια, η 
οποία θα διαρκέσει από 6 έως 12 µήνες.  
β) Η υποστήριξη θα παρασχεθεί σε 30 εργαζοµένους για την απόκτηση 
επαγγελµατικών δεξιοτήτων. Αυτή η υποστήριξη θα τους επιτρέψει να 
αποκτήσουν νέες δεξιότητες απευθείας στο χώρο εργασίας. 
γ) Στους εργαζοµένους οι οποίοι δεν έχουν δεξιότητες και διατρέχουν τον 
κίνδυνο αποκλεισµού από την αγορά εργασίας, θα παρασχεθεί ειδική 
απασχόληση περιορισµένου χρόνου στο δηµόσιο τοµέα για µέγιστη περίοδο 6 
µηνών. Υπολογίζεται ότι 120 εργαζόµενοι θα επωφεληθούν από αυτήν την 
τελευταία ενέργεια. 

– Τα επιδόµατα κατάρτισης θα καταβληθούν στους απολυµένους εργαζοµένους που 
συµµετέχουν στην κατάρτιση και την επιµόρφωση (όπως περιγράφεται 
παραπάνω). Ένα πρόσθετο επίδοµα θα εξασφαλίσει τη µετάβαση και την 
επιστροφή των εργαζοµένων από τον τόπο της κατάρτισης. 150 εργαζόµενοι θα 
επωφεληθούν από αυτή την υποστήριξη, η οποία υπολογίζεται να διαρκέσει 5 
µήνες κατά µέσο όρο.  

– Προώθηση της επιχειρηµατικότητας - δύο παρόµοια µέτρα, που διαφέρουν 
κυρίως ως προς την έντασή τους, θα απευθύνονται στους απολυµένους 
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εργαζοµένους που δηµιουργούν τη δική τους επιχείρηση.  
Και στα δύο µέτρα οι εργαζόµενοι θα είναι επιλέξιµοι για να λάβουν 
αντιστάθµιση για την κατάρτιση ή την παροχή συµβουλών σχετικά µε τη 
δηµιουργία ή την οργάνωση επιχειρήσεων, την αντιστάθµιση για τις δαπάνες που 
προκύπτουν από την εγγραφή τους ως αυτοαπασχολούµενοι, τις δαπάνες 
υγειονοµικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης και τις δαπάνες για τα 
µηχανήµατα, τον εξοπλισµό και τα εργαλεία που απαιτούνται στο χώρο εργασίας. 
Στο πρώτο µέτρο, σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες η συνολική υποστήριξη της 
επιχειρηµατικότητας δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15πλάσιο του ελάχιστου 
µηνιαίου µισθού. Υπολογίζεται ότι 100 εργαζόµενοι θα επωφεληθούν από αυτή 
την ενέργεια.  
Υπολογίζεται ότι επιπλέον 10 εργαζόµενοι θα επωφεληθούν από ένα εντονότερο 
µέτρο προαγωγής της επιχειρηµατικότητας που βασίζεται στην εθνική νοµοθεσία 
σχετικά µε την υποστήριξη της απασχόλησης. Το ανώτατο όριο για τη βοήθεια 
είναι υψηλότερο. 

– Επιδόµατα κινητικότητας - προκειµένου να διευκολυνθεί η γεωγραφική 
κινητικότητα και να επιτραπεί στους απολυµένους εργαζοµένους να αναζητήσουν 
νέες θέσεις εργασίας έξω από τις περιφέρειες στις οποίες ζουν αυτήν την περίοδο, 
το µέτρο αυτό θα χρηµατοδοτήσει τις δαπάνες για τη µετακίνηση 10 
εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, για µέγιστο διάστηµα τριών µηνών. 

– Κίνητρα για την απασχόληση - για να ενθαρρυνθούν οι απολυµένοι εργαζόµενοι 
να δεχτούν τη νέα απασχόληση όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ένα επίδοµα ίσο 
προς τον τριπλάσιο ελάχιστο µισθό µπορεί να καταβληθεί σε εργαζοµένους που 
δέχονται µια µόνιµη ή προσωρινή σύµβαση ελάχιστης διάρκειας 6 µηνών, µέσα 
σε 2 µήνες από την εγγραφή στο τοπικό γραφείο ευρέσεως εργασίας. 
Υπολογίζεται ότι 40 εργαζόµενοι θα επωφεληθούν από αυτό το µέτρο. 

– Προσωρινή οικονοµική ενίσχυση, η οποία στοχεύει στην παροχή κινήτρων στους 
απολυµένους εργαζόµενους να δεχτούν µια νέα θέση εργασίας που αµείβεται 
λιγότερο από την προηγούµενη εργασία τους, θα καταβληθεί στους εργαζόµενους 
που δέχονται µια νέα θέση στο πλαίσιο µιας τουλάχιστον εξάµηνης σύµβασης (η 
σύµβαση µπορεί να είναι είτε προσωρινή είτε µόνιµη). Υπολογίζεται ότι 30 
εργαζόµενοι θα επωφεληθούν από αυτήν την ενέργεια. 

– Επιδόµατα αναζήτησης εργασίας - οι απολυµένοι εργαζόµενοι που συµµετέχουν 
σε ενεργητικές δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας θα είναι επιλέξιµοι για 
υποστήριξη περιορισµένου χρόνου ισοδύναµη προς το 15% του λιθουανικού 
ελάχιστου µισθού για µια µέγιστη περίοδο τριών µηνών. Υπολογίζεται ότι 550 
εργαζόµενοι θα επωφεληθούν από αυτήν την ενέργεια. 

– Υποστήριξη για τη φροντίδα παιδιών και τη φροντίδα µελών της οικογένειας µε 
αναπηρία - προκειµένου να διευκολυνθεί η επανένταξη των απολυµένων 
εργαζοµένων µε συντηρούµενα τέκνα (µέχρι 8 ετών) ή µε µέλη της οικογένειάς 
τους µε ανάγκες για ειδική φροντίδα, θα καταβληθεί συµπληρωµατικό επίδοµα 
για µια µέγιστη περίοδο τριών µηνών για να καλυφθούν οι πρόσθετες δαπάνες 
που θα αντιµετωπίσουν οι εργαζόµενοι για τη συµµετοχή τους σε ενέργεια 
κατάρτισης ή άλλη ενέργεια. Υπολογίζεται ότι 15 εργαζόµενοι θα επωφεληθούν 
από αυτή την ενέργεια.  
Επιπλέον 10 εργαζόµενοι θα λάβουν επίδοµα για να καλύψουν τις δαπάνες των 
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συντηρούµενων τέκνων (µέχρι 8 ετών) ή των µελών της οικογένειάς τους µε 
αναπηρία που έχουν ανάγκες ειδικής φροντίδας, για ένα µέγιστο διάστηµα 6 
µηνών αφού αναλάβουν τη νέα θέση εργασίας τους. 

– Υποστήριξη για τη βελτίωση των προσόντων - αυτό το µέτρο θα απευθύνεται 
συγκεκριµένα σε 20 απολυµένους εργαζοµένους µε τίτλους τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης για να αποκτήσουν νέες ικανότητες µε σκοπό να διευκολυνθεί η 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

17. Οι διοικητικές δαπάνες, όπως περιγράφονται στην αίτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 3 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, καλύπτουν τις δραστηριότητες 
προετοιµασίας, διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και ενηµέρωσης και δηµοσιότητας.  

18. Οι εξατοµικευµένες υπηρεσίες, ως µέρος της συντονισµένης δέσµης που 
παρουσίασαν οι λιθουανικές αρχές στην αίτηση, αποτελούν ενεργά µέτρα της 
αγοράς εργασίας που εµπίπτουν στις επιλέξιµες ενέργειες όπως καθορίζονται στο 
άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. 

Σύµφωνα µε τις λιθουανικές αρχές, οι συνολικές δαπάνες αυτών των υπηρεσιών 
υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 947.295 ευρώ και οι διοικητικές δαπάνες σε 71.302 
ευρώ (= 7% του συνολικού ποσού). Η συνολική αιτούµενη συνεισφορά από το ΕΤΠ 
είναι 662.088 ευρώ (65% των συνολικών δαπανών).  
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Ενέργειες Εκτιµώµενο
ς αριθµός 

των 
θιγόµενων 
εργαζοµένων

Εκτιµώµενο 
κόστος ανά 
θιγόµενο 

εργαζόµενο (σε 
ευρώ) 

Συνολικό 
κόστος (ΕΤΠ 
και εθνική 

συγχρηµατοδ
ότηση) (σε 
ευρώ) 

Εξατοµικευµένες υπηρεσίες (πρώτη παράγραφος του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1927/2006) 

Κατάρτιση και επιµόρφωση 150 870 130 500

Βοήθεια για επανατοποθέτηση στην 
αγορά εργασίας 

300 980.50 294 150

Επιδόµατα κατάρτισης 150 900 135 000

Προώθηση επιχειρηµατικότητας (βασική) 45 3 475 156 375

Προώθηση επιχειρηµατικότητας 
(εντατική) 

10 8 690 86 900

Επιδόµατα κινητικότητας 10 210 2 100

Κίνητρα απασχόλησης 30 690 20 700

Προσωρινή χρηµατοοικονοµική ενίσχυση 30 690 20 700

Επιδόµατα αναζήτησης εργασίας 550 100 55 000

Υποστήριξη για τη φροντίδα παιδιών και 
µελών της οικογένειας µε αναπηρία (κατά 
τη διάρκεια της κατάρτισης) 

30 139 4 170

Υποστήριξη για τη φροντίδα παιδιών και 
µελών της οικογένειας µε αναπηρία (ενώ 
απασχολούνται) 

10 1 390 13 900

Υποστήριξη για τη βελτίωση των 
προσόντων 

20 1 390 27 800

Υποσύνολο- εξατοµικευµένες υπηρεσίες   947 295

Τεχνική ενίσχυση για την εφαρµογή του ΕΤΠ (τρίτη παράγραφος του άρθρου 3 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 

Προετοιµασία   2 500

∆ιαχείριση   62 902

Πληροφόρηση και δηµοσιοποίηση   2 500
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∆ραστηριότητες ελέγχου   3 400

Υποσύνολο-διοικητικές δαπάνες   71 302

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ   1 018 597

Συνεισφορά ΕΤΠ (65% των συνολικών 
δαπανών) 

  662 088

19. Όσον αφορά στη συµπληρωµατικότητα µε τις ενέργειες που χρηµατοδοτούνται από 
τα διαρθρωτικά ταµεία, η Λιθουανία επιβεβαιώνει ότι τα µέτρα που περιγράφονται 
ανωτέρω είναι συµπληρωµατικά. Η βοήθεια του ΕΤΠ θα επικεντρωθεί απευθείας 
στο µετριασµό των συνεπειών των µαζικών απολύσεων που συνδέονται µε τα 
αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης, ενώ η υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) έχει προγραµµατιστεί και χρησιµοποιείται για τη 
χρηµατοδότηση των δραστήριων µέτρων πολιτικής για την απασχόληση που έχουν 
προγραµµατιστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραµµατισµού 2007-2013. Η 
υποστήριξη του ΕΚΤ είναι πολυετής και ακατάλληλη για να ανταποκρίνεται άµεσα 
σε απροσδόκητους κλονισµούς στην αγορά εργασίας, σε αντίθεση µε το ΕΤΠ.  

η) Ηµεροµηνία ή ηµεροµηνίες κατά την οποία (τις οποίες) ξεκίνησαν ή σχεδιάζεται 
να ξεκινήσουν εξατοµικευµένες υπηρεσίες για τους θιγόµενους εργαζοµένους 

20. Οι εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους θιγόµενους εργαζοµένους που περιλήφθηκαν 
στη συντονισµένη δέσµη που προτάθηκε για συγχρηµατοδότηση µέσω του ΕΤΠ, 
δροµολογήθηκαν από τη Λιθουανία την 1η Οκτωβρίου 2009. 

Η ηµεροµηνία αυτή, εποµένως, αντιπροσωπεύει την αρχή της περιόδου 
επιλεξιµότητας για οποιαδήποτε βοήθεια στο πλαίσιο του ΕΤΠ. 

θ) ∆ιαδικασίες που ακολουθούνται για τη διαβούλευση µε τους κοινωνικούς 
εταίρους 

21. Οι λιθουανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η δέσµη µέτρων έχει σχεδιαστεί µε την 
πλήρη συναίνεση των κοινωνικών εταίρων και ότι όλα τα µέτρα που περιλήφθηκαν 
σ’ αυτήν υποστηρίχθηκαν από τους κοινωνικούς εταίρους. 

22. Οι λιθουανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται 
στην ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία σχετικά µε τις οµαδικές απολύσεις. 

ι) Πληροφορίες για τις ενέργειες που είναι υποχρεωτικές δυνάµει της εθνικής 
νοµοθεσίας ή σύµφωνα µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας 

23. Όσον αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 6 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, η αίτηση περιείχε τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Οι λιθουανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η χρηµατοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ 
δεν αντικαθιστά µέτρα που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της 
εθνικής νοµοθεσίας ή των συλλογικών συµβάσεων. 
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• Οι λιθουανικές αρχές κατέδειξαν ότι οι ενέργειες παρέχουν υποστήριξη στους 
µεµονωµένους εργαζοµένους και δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για την 
αναδιάρθρωση επιχειρήσεων ή κλάδων. 

• Οι λιθουανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι επιλέξιµες ενέργειες που αναφέρονται 
στα σηµεία 16 έως 18 παραπάνω δεν λαµβάνουν βοήθεια από άλλα 
χρηµατοδοτικά µέσα της ΕΕ. 

24. ια) Συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου  

Η Λιθουανία έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή ότι τις χρηµατοπιστωτικές 
συνεισφορές θα διαχειρίζονται και θα ελέγχουν οι ίδιες αρχές και οργανισµοί που 
είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση και τον έλεγχο των παρεµβάσεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ), και συγκεκριµένα την ενωσιακή 
πρωτοβουλία EQUAL, στη Λιθουανία. Ωστόσο, η αρχή διαχείρισης δεν ορίστηκε µε 
το ίδιο σκεπτικό, εφόσον το ρόλο αυτό ανέλαβε ο οργανισµός απασχόλησης 
εργατικού δυναµικού της Λιθουανίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Εργασίας, ενώ για την ενωσιακή πρωτοβουλία EQUAL δεν είχε 
αναλάβει το ρόλο αυτό.  

ιβ) Συµπέρασµα 

25. Εν κατακλείδι, για τους λόγους που αναλύονται παραπάνω, προτείνεται να γίνει 
δεκτή η αίτηση EGF/2009/016 LT/ Κατασκευή επίπλων που υπέβαλε η Λιθουανία 
σχετικά µε τις απολύσεις στον κλάδο της κατασκευής επίπλων, καθώς 
παρασχέθηκαν αποδείξεις για την άµεση σχέση µεταξύ αυτών των απολύσεων και 
της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης και για το ότι αυτές 
είχαν ως αποτέλεσµα σοβαρή οικονοµική διαταραχή που έπληξε την απασχόληση 
και την περιφερειακή και την τοπική οικονοµία. Προτάθηκε συντονισµένη δέσµη 
επιλέξιµων εξατοµικευµένων υπηρεσιών. Εποµένως, προτείνεται να κινητοποιηθεί 
το ΕΤΠ µετά την αίτηση της Λιθουανίας. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

• Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισµός του ΕΤΠ ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ. Μέχρι 
στιγµής, οκτώ υποθέσεις έχουν γίνει δεκτές για χρηµατοδότηση το 2009 και άλλες τρεις 
υποθέσεις έχουν προταθεί στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, συνολικού ύψους 
53.039.047 ευρώ.  

• Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, την 1η 
Σεπτεµβρίου κάθε έτους, τουλάχιστον 125 εκατοµµύρια ευρώ παραµένουν διαθέσιµα για 
την κάλυψη αναγκών που θα προκύψουν έως το τέλος του έτους. 

• Μετά την αφαίρεση των ποσών που έγιναν ήδη δεκτά και προτάθηκαν για εγγραφή ως 
πιστώσεων για ανάληψη υποχρεώσεων, παραµένει διαθέσιµο ποσό ύψους 446.960.953 
ευρώ. Προτείνεται να διατεθούν 662.088 ευρώ από το ΕΤΠ για την αίτηση EGF/2009/016 
LT/ Κατασκευή επίπλων. 

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΕΙΤΑΙ: 
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– να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι πληρούνται οι όροι για χρηµατοδοτική συνεισφορά από 
το ΕΤΠ στην αίτηση EGF/2009/016 LT/Κατασκευή επίπλων που υπέβαλε η Λιθουανία· 

– να υποβάλει στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή πρόταση για την έγκριση 
πιστώσεων που αντιστοιχούν σε 662.088 ευρώ, όπως διευκρινίζεται στο σηµείο 18, καθώς 
και αίτηµα για τη µεταφορά αυτού του ποσού στις πιστώσεις για την ανάληψη 
υποχρέωσης στη γραµµή του προϋπολογισµού 04.0501 (Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής 
στην Παγκοσµιοποίηση) σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1927/2006· 

– να εγκρίνει τη µεταφορά ίσου ποσού στις πιστώσεις πληρωµής από τη γραµµή του 
προϋπολογισµού 04.0217 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) - σύγκλιση) στη γραµµή 
του προϋπολογισµού 04.0501 (Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση). 




