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KÖZLEMÉNY A BIZOTTSÁGNAK 

a Litvánia által az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó pénzügyi 
hozzájárulás iránt benyújtott, „EGAA/2009/016 LT/Bútorgyártás” hivatkozású 

kérelemről  

Litvánia azt követően nyújtotta be EGF/2009/016 LT/Bútorgyártás” hivatkozású, az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alapból (a továbbiakban: EGF) származó pénzügyi 
hozzájárulás iránti kérelmet, miután Litvánia NUTS II régiójában (LT00) a NACE Rev. 2 
szerinti 1 31. ágazatban (bútorgyártás) működő számos vállalatnál elbocsátások történtek. 

1. A Bizottság 2009. szeptember 23-án kapta meg a litván hatóságok kérelmét, melyhez 
2009. október 16-án kiegészítő információk érkeztek. 

2. A kérelem eleget tesz az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról 
szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2 
2. cikkének b) pontjában az EGAA forrásainak mozgósításához teljesítendő 
feltételeknek, és benyújtására az említett rendelet 5. cikkében előírt tízhetes 
határidőn belül került sor. 

A KÉRELEM ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS ELEMZÉS 

a) Az elbocsátások, valamint a pénzügyi és gazdasági válság közötti összefüggés 
elemzése 

3. A kérelem 1 469 elbocsátásra vonatkozik, melyekre a kilenc hónapos referencia-
időszakban (2008. október 16. és 2009. július 15.) között került sor.  

4. Az elbocsátások, valamint a pénzügyi és gazdasági válság közötti összefüggés 
igazolására Litvánia azzal érvelt, hogy a globális gazdasági és pénzügyi válság 
súlyos hatást gyakorolt mind a fogyasztói kiadásokra Litvániában, mind pedig az 
érintett gazdasági ágazat exportpiacaira, emellett pedig nagymértékben csökkentette 
az ágazat pénzügyi hitelhez való hozzáférését. Ennek eredményeként a litván 
bútorgyártásban a 3. pontban említett referencia-időszak minden egyes 
negyedévében visszaesés következett be az előző negyedévhez viszonyítva, mely 
számszerűsítve 2008 negyedik negyedévében -5,90 %, 2009 első negyedévében -
17,33 %, 2009 második negyedévében pedig -7,23 % értékű csökkenést jelentett, 
aminek következtében elbocsátásokra került sor. 

A litván bútoripar 2008-ban termelése több mint 50 %-át exportálta, 2009 első 
felében azonban az export az értékét tekintve 20,1 %-kal esett vissza. 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági 

tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK 
tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek 
módosításáról 

2 HL L 48., 2008.2.22., 82. o. 
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Az építőipari ágazat tevékenységének – Litvániában és más országokban 
bekövetkező – visszaesése negatív hatást gyakorolt a bútorpiacra. Mivel az EU-ban 
az építőipari ágazatot közvetlenül érintette, hogy a pénzügyi válság hatására 
csökkentek a lakó- és kereskedelmi épületeket érintő beruházások, a bútorértékesítés 
visszaesése egyértelműen a válság közvetett hatásának tulajdonítható.  
 
A termelésben bekövetkezett jelentős visszaesés összhangban van az EU más 
tagállamaiban megfigyelhető tendenciákkal; az EU-ban a bútorgyártás visszaesése az 
– előző év megfelelő időszakaival összehasonlítva – 2009 első negyedévében 
meghaladta a 19,6 %-ot, 2009 áprilisában pedig a 18,2 %-ot3.  

5. Összefoglalva: a Bizottság szolgálatainak véleménye szerint a bútorgyártó ágazatban 
bekövetkezett 1 469 elbocsátás az 1927/2006/EK rendelet 1. és 2. cikke értelmében 
összefüggésbe hozható a pénzügyi és gazdasági válsággal, amely azzal a 
következménnyel járt, hogy a bútorértékesítés Litvániában és az exportpiacokon 
meredeken zuhant. 

b) Az elbocsátások számának bemutatása és a 2. cikk b) pontjában foglalt 
kritériumok teljesítése 

6. Litvánia e kérelmet az 1927/2006/EK rendelet 2. cikkének b) pontjában említett 
beavatkozási kritérium alapján nyújtotta be, amely az EGF hozzájárulását legalább 
500 fős elbocsátáshoz köti kilenc hónapos referencia-időszak alatt a NACE REV 2 
rendszer egy régiójában vagy NUTS II szinten két egymással határos régióban.  

7. A kérelem 1 469 elbocsátásról számol be 49 vállalkozásban, melyek mindegyike a 
NACE REV 2. rendszer 31. ágazatában (bútorgyártás) működött a 2008. október 16-
a és 2009. július 15-e közötti referencia-időszakban. Az elbocsátásokat az 
1927/2006/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdésével 
összhangban számították ki, vagyis attól az időponttól kezdődően, amikor a 
munkaszerződést annak lejárta előtt ténylegesen megszakították.  

8. Litvánia teljes területe egyetlen NUTS II szintű régiót alkot (LT00). 

9. A Bizottság szolgálatainak véleménye szerint a Litvániában a NACE REV 2. 
rendszer 31. ágazatában (bútorgyártás) a referencia-időszak alatt bekövetkezett 1 469 
elbocsátás mindegyike megfelel az 1927/2006/EK rendelet 2. cikke b) pontjában 
foglalt kritériumoknak. 

c) Az elbocsátások váratlan jellegének magyarázata 

10. A világszintű gazdasági válság gyors terjedését és mélységét sem a cégek, sem a 
kormányok nem látták előre. A bútorgyártás Litvániában még 2008 harmadik 
negyedévében is növekedést mutatott. A feldolgozóipar számára a recesszió – a 
nagymértékű készletcsökkenéssel és az új megrendelések számának rohamos 
csökkenésével – az elmúlt évtizedeket tekintve példa nélküli volt. A bútorgyártásban 
bekövetkező elbocsátásokat ezért nem lehetett előre látni vagy megakadályozni. 

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

industries (A gazdasági válság hatása az EU kulcsszektoraira – a feldolgozó- és az építőipar), 2009. 
júniusi, frissített változat. Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság, 2009. június 29. 
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d) Az elbocsátó vállalkozások, a beszállítók vagy felhasználói termelői kör, az 
ágazatok és a támogatandó munkavállalók csoportjainak azonosítása 

11. Az EGF/2009/016 LT/bútorgyártás hivatkozású kérelem összesen 1 469 elbocsátásra 
vonatkozik az alábbi 49 vállalkozásban: 

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. Az 1 469 elbocsátott munkavállaló közül 636 részesül támogatásban. 44%-uk férfi, 
56%-uk nő. 79% a 25-54 év közöttiek korcsoportjába tartozik, 13% az 55-64 év 
közöttiekébe, 8%-uk pedig 25 évnél fiatalabb. Egyikük sem idősebb 65 évesnél. A 
szakmai kategóriákat4 tekintve 29-en (a támogatottak 4,6%-a) tartoznak a „vezetők” 
kategóriába; 27-en (4,2 %) a „felsőfokú képzettséget igénylő foglalkozások” 
kategóriájába, 43-an (6,8 %) a „technikusok és hasonló foglalkozások” 
kategóriájába, 13-an (2 %) az „irodai foglalkozások” kategóriájába, 8-an (1 %) a 
„szolgáltatási és értékesítési foglalkozások” kategóriájába, 10-en (1,6 %) a 
„szakképzett mezőgazdasági és halászati foglalkozások” kategóriába, 352-en (55,3 
%) a „szakképzettséget igénylő ipari foglalkozások” kategóriájába, 62-en (9,7 %) a 
„gépkezelők, összeszerelők és járművezetők” kategóriájába, és 92-en (14,5 %) az 
„egyszerű foglalkozások” kategóriájába. A támogatandó munkavállalók közül 24 

                                                 
4 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által 2007 decemberében elfogadott ISCO-08 (a 

foglalkozások nemzetközi osztályozási rendszere) szerint.. 
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szenved tartós egészségügyi problémától vagy fogyatékosságtól. Valamennyi 
elbocsátott, illetve támogatandó munkavállaló uniós állampolgár. 

e) Az érintett területek, hatóságaik és az érdekelt felek bemutatása 

13. A bútorgyártó ágazatban bekövetkezett elbocsátások Litvánia egész területét érintik, 
jóllehet az ágazat nagyrészt vidéki területeken tevékeny. 

A főbb érintett felek: a Litván Munkaügyi Hivatal, a körzeti és megyei munkaügyi 
hivatalok, az önkormányzatok, a munkáltatói és munkavállalói szervezetek, képzési 
központok, a kereskedelmi kamara, valamint a litván állami társadalombiztosítási 
tanács és munkaügyi felügyelőség. 

f) Az elbocsátások várható hatása a helyi, regionális és országos foglalkoztatásra 

14. A kérelem azzal érvel, hogy mivel a bútorgyártó ágazat elsősorban vidéki területeken 
működött, ahol a munkanélküliség szintje meghaladta az országos átlagot, az 
elbocsátások tovább súlyosbítják e területek munkaerő-piaci problémáit. Országos 
szinten a munkanélküliség a pénzügyi és gazdaság válság kezdete óta – amely 
Litvániában súlyos recesszióként jelentkezett – meredeken nőtt. A kérelemben 
szereplő referencia-időszak három negyedéve (2008 negyedik negyedéve, 2009 első 
és második negyedéve) alatt a GDP csökkent. Az Eurostat-statisztikák szerint a 
litván GDP 2009 második negyedévében 20,2 %-kal lett alacsonyabb, mint egy évvel 
azelőtt volt.  
 
A bútorgyártó ágazatban bekövetkezett elbocsátások, amelyek a teljes foglalkoztatott 
munkaerő mintegy 0,1 %-át és a válság kezdete idején a bútorgyártó ágazatban 
alkalmazott munkaerő körülbelül 10 %-át érintik, tovább súlyosbítják a helyzetet 
Litvániában, amely hatalmas szociális és költségvetési nehézségekkel néz szembe. 

15. Következtetésként elmondható, hogy ilyen körülmények között az elbocsátások 
valóban komoly következményekkel járhatnak az országos és helyi szintű gazdasági 
helyzetre nézve. 

g) A finanszírozásra javasolt, személyre szabott szolgáltatások összehangolt 
csomagja és annak tételes bontásban meghatározott, becsült költségei, valamint a 
strukturális alapok által támogatott intézkedésekkel mutatott kiegészítő jelleg 

16. A kérelemben javasolt, személyre szabott intézkedéscsomag a végrehajtásához 
szükséges technikai segítségnyújtáson kívül tíz különálló intézkedést tartalmaz. Az 
alábbiakban felsorolt tíz intézkedés összehangolt, személyre szabott szolgáltatási 
csomagot alkot, és a munkavállalók munkaerő-piaci visszailleszkedésére irányul. 

– Képzés és átképzés azon munkavállalók számára, akik a helyi munkaerő-piaci 
keresletnek nem megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek. A képzés elsődleges 
célja az lesz, hogy a munkavállalók a kereslethez illeszkedő szakmai tudást és 
készségeket szerezhessenek. A képzések időtartama átlagosan 5 hónap lesz; a 
becslések szerint 150 munkavállaló részesül majd az intézkedésekből. 

– Outplacement (az újbóli elhelyezkedés esélyének javítása) támogatott 
foglalkoztatás formájában, a foglalkoztatástámogatásra vonatkozó nemzeti 
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jogszabályokkal összhangban. Ennek az intézkedésnek három típusa van:  
a)  

– A kiemelten hátrányos helyzetű vagy 50 évesnél idősebb munkavállalók 
foglalkoztatási támogatást kapnak, amely arra hivatott ösztönözni őket, hogy 
maradjanak a munkaerőpiacon, vagy térjenek oda vissza. 

– A becslések szerint 150 munkavállaló élvezheti majd a 6–12 hónapos időtartamú 
intézkedés előnyeit.  
b) 30 munkavállaló részesül támogatásban annak érdekében, hogy szakmai 
ismereteket sajátíthasson el. Ez lehetővé teszi számukra, hogy közvetlenül a 
munkahelyen sajátítsák el az új készségeket. 
c) A szakképesítéssel nem rendelkezőket, akik könnyen a munkaerőpiacon kívül 
rekedhetnek, speciális program keretében, határozott időre (legfeljebb 6 hónapra) 
a közszférában foglalkoztatják. A számítások szerint 120 munkavállaló 
részesülhet e támogatásban. 

– Képzési juttatások a (fent említett) képzésekben és átképzésekben részt vevő, 
elbocsátott munkavállalóknak. Egy további juttatás lehetővé teszi, hogy a 
munkavállalók a képzés helyszínére utazhassanak. E támogatásban – amelyet a 
számítások szerint átlagosan öt hónapra folyósítanak – 150 munkavállaló részesül.  

– Vállalkozásösztönzés, amely két hasonló, leginkább intenzitásban eltérő 
intézkedést takar, és arra irányul, hogy az elbocsátott munkavállalókat saját 
vállalkozás indítására ösztönözze.  
Mindkét intézkedés esetében a munkavállalók jogosultak lesznek arra, hogy az 
alább felsorolt kiadásaikra költség-hozzájárulást kapjanak: vállalkozásindítással 
vagy -szervezéssel kapcsolatos képzések vagy tanácsadás költségei, az 
önfoglalkoztatás regisztrációjának költségei, az egészség- és társadalombiztosítás 
költségei, valamint a munkahelyen szükséges gépek, felszerelések és eszközök 
költségei.  
Az első intézkedés esetében – a nemzeti jogszabályok értelmében – a 
vállalkozásösztönzésre nyújtott teljes támogatás nem haladhatja meg a havi 
minimálbér 15-szörösét. A számítások szerint 45 munkavállaló részesülhet e 
támogatásban.  
Számítások szerint további 10 munkavállaló részesülhet az intenzívebb 
vállalkozásösztönzési intézkedés jelentette előnyben, amely a 
foglalkoztatástámogatásra vonatkozó nemzeti jogszabályokon alapul. A támogatás 
felső határértéke ez utóbbi esetben magasabb lesz. 

– Mobilitási juttatások, melyek célja a földrajzi mobilitás megkönnyítése, valamint 
az, hogy az elbocsátott munkavállalóknak a jelenlegi lakhelyükön kívül is 
lehetőségük nyíljon új munkahely keresésére. Az intézkedés a becslések szerint 
10 munkavállaló számára biztosít majd legfeljebb három hónapon keresztül 
útiköltség-támogatást. 

– Foglalkoztatásösztönző támogatások, amelyek az elbocsátott munkavállalókat arra 
motiválják, hogy minél előbb fogadjanak el új állásajánlatot: a minimálbér 
háromszorosának megfelelő, fizetésen felüli juttatás jár azoknak a 
munkavállalóknak, akik a munkaügyi hivatalnál történt regisztrációjukat követő 
két hónapon belül legalább hathónapos időtartamra szóló, állandó vagy ideiglenes 
munkaszerződést írnak alá. A számítások szerint 30 munkavállaló részesülhet e 
támogatásban. 
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– Átmeneti pénzügyi támogatás, amely az elbocsátott munkavállalókat arra 
ösztönzi, hogy olyan új állást is elfogadjanak, amely az előző munkahelyüknél 
alacsonyabb bért biztosít; a támogatást azok a munkavállalók kapják, akik 
legalább hathónapos időtartamra szóló (állandó vagy ideiglenes) munkaszerződést 
írnak alá. A számítások szerint 30 munkavállaló részesülhet e támogatásban. 

– Álláskeresési támogatás, melynek összege a litván minimálbér 15 %-a, és 
amelyben az aktívan munkát kereső elbocsátott munkavállalók részesülnek 
meghatározott, legfeljebb három hónapos időtartamra. A számítások szerint 550 
munkavállaló részesülhet e támogatásban. 

– Gyermekgondozáshoz és fogyatékossággal élő családtagok gondozásához nyújtott 
támogatás, amely azoknak az elbocsátott munkavállalóknak a visszailleszkedését 
kívánja megkönnyíteni, akik (legfeljebb 8 éves) gyermeket tartanak el, illetve 
speciális gondozási igényű, fogyatékossággal élő családtagot gondoznak; ez a 
kiegészítő juttatás legfeljebb 3 hónapig fizethető azon költségek fedezésére, 
amelyek a munkavállalók számára a képzéseken vagy más tevékenységekben való 
részvétel következtében merülnek fel. A számítások szerint 30 munkavállaló 
részesülhet e támogatásban.  
További 10 munkavállaló – újbóli munkába állás után – legfeljebb 6 hónapon 
keresztül olyan juttatásban részesül, amely az eltartott (8 évnél nem idősebb) 
gyermek vagy speciális gondozási igényű, fogyatékossággal élő családtag miatt 
számára felmerülő költségek fedezésére szolgál. 

– A szakképzettségi szint javításának támogatása, amely arra irányul, hogy 20, 
felsőfokú képzettséggel rendelkező, elbocsátott munkavállaló új kompetenciákat 
szerezhessen, és így könnyebbé váljon számára a munkaerő-piacra való 
visszailleszkedés. 

17. Az adminisztratív kiadások – ahogyan a kérelemben is szerepel – az 1927/2006/EK 
rendelet 3. cikkének megfelelően fedezik a kérelemhez kapcsolódó előkészítő, 
irányítási és ellenőrzési tevékenységeket, valamint a tájékoztatást és népszerűsítést.  

18. A litván hatóságok által a kérelemben ismertetett, összehangolt csomagot alkotó, 
személyre szabott szolgáltatások olyan aktív munkaerő-piaci intézkedések, amelyek 
az 1927/2006/EK rendelet 3. cikkében meghatározott, támogatásra jogosult 
tevékenységek közé sorolhatók. 

A szolgáltatások teljes költségét a litván hatóságok 947 295 EUR-ra becsülik, az 
adminisztratív kiadásokat pedig 71 302 EUR-ra (ami a teljes összeg 7 %-a). Az 
EGAA-tól igényelt hozzájárulás teljes összege 662 088 EUR (a teljes összeg 65 %-
a).  
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Intézkedések Az érintett 
munkavállalók 
becsült száma 

Egy érintett 
munkavállalóra 

jutó, becsült 
költség (EUR-ban) 

Összköltség 
(EGAA és 

nemzeti 
társfinanszírozás) 

(EUR-ban) 

Személyre szabott szolgáltatások (az 1927/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése) 

Képzés és átképzés 150 870 130 500

Az újbóli elhelyezkedés esélyének 
javítása (outplacement) 

300 980.50 294 150

Képzési támogatás 150 900 135 000

Vállalkozásösztönzés (alapszintű) 45 3 475 156 375

Vállalkozásösztönzés (intenzív) 10 8 690 86 900

Mobilitási juttatások 10 210 2 100

Foglalkoztatás-ösztönzés 30 690 20 700

Ideiglenes pénzügyi támogatás 30 690 20 700

Álláskeresési támogatás 550 100 55 000

Gyermekgondozáshoz és 
fogyatékossággal élő családtagok 
gondozásához nyújtott támogatás 
(képzés idején)  

30 139 4 170

Gyermekgondozáshoz és 
fogyatékossággal élő családtagok 
gondozásához nyújtott támogatás 
(munkavállalás idején) 

10 1 390 13 900

A szakképzettségi szint 
javításának támogatása  

20 1 390 27 800

Részösszeg: személyre szabott 
szolgáltatások 

  947 295

Technikai segítségnyújtás az EGAA által támogatott intézkedések végrehajtásához (az 
1927/2006/EK rendelet 3. cikkének harmadik bekezdése) 

Előkészítés   2 500

Irányítás   62 902

Tájékoztatás és nyilvánosság   2 500
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Ellenőrzési tevékenységek   3 400

Részösszeg: adminisztratív 
kiadások. 

  71 302

BECSÜLT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN   1 018 597

EGAA-hozzájárulás (az 
összköltség 65 %-a)  

  662 088

19. Litvánia megerősítette, hogy a fent ismertetett intézkedések kiegészítő jelleggel 
illeszkednek a strukturális alapok által támogatott más tevékenységekhez. Az 
EGAA-támogatás közvetlenül a globalizáció hatására bekövetkező tömeges 
elbocsátások következményeinek enyhítésére irányul, míg az Európai Szociális Alap 
(ESZA) a 2007–2013-as programozási időszakban bevezetett, a munkaerőpiacot 
érintő, aktív politikai intézkedéseket finanszírozza. Az ESZA többéves időtartamra 
szóló támogatásokat nyújt, és az EGAA-val ellentétben nem alkalmas arra, hogy a 
munkaerőpiacon hirtelen fellépő problémákra gyors választ adjon.  

h) Időpont(ok), amikor az érintett munkavállalók részére a személyre szabott 
szolgáltatások nyújtását elkezdték, vagy elkezdésüket tervezik 

20. Litvánia 2009. október 1-jén indította el az érintett munkavállalók számára az általa 
EGAA-társfinanszírozásra javasolt, összehangolt csomagot alkotó, személyre szabott 
szolgáltatásokat. 

Ez az időpont tekintendő tehát valamennyi, az EGAA-ból nyújtandó támogatásra 
való jogosultság kezdetének. 

i) A szociális partnerekkel folytatott konzultáció során követett eljárások 

21. A litván hatóságok megerősítették, hogy az intézkedéscsomagot a szociális 
partnerekkel teljes egyetértésben alakították ki, és a benne foglalt intézkedések 
élvezik a szociális partnerek támogatását. 

22. A litván hatóságok megerősítették, hogy a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó 
nemzeti és uniós jogszabályok által előírt követelmények teljesültek. 

j) Tájékoztatás nemzeti jogszabályokból vagy kollektív szerződésekből kifolyólag 
végrehajtandó kötelezettségekről 

23. Az 1927/2006/EK rendelet 6. cikkében meghatározott kritériumok teljesítése 
szempontjából a kérelem az alábbi elemeket tartalmazza: 

• A litván hatóságok megerősítették, hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása nem 
helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy 
kollektív szerződés alapján a vállalkozások felelőssége. 

• A litván hatóságok bizonyították, hogy az intézkedések az egyes 
munkavállalóknak nyújtanak segítséget, és nem vállalkozások vagy ágazatok 
szerkezetátalakítására irányulnak. 
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• A litván hatóságok megerősítették, hogy a 16–18. pontban felsorolt, támogatható 
intézkedések nem részesülnek támogatásban egyéb uniós pénzügyi eszközökből. 

24. k) Irányítási és ellenőrzési rendszerek  

Litvánia értesítette a Bizottságot arról, hogy a pénzügyi hozzájárulások irányítását és 
ellenőrzését ugyanazok a hatóságok és szervek végzik, amelyeknek feladata az 
Európai Szociális Alapból (ESZA) – és azon belül főként a Litvániának 
finanszírozást nyújtó Közösségi EQUAL Kezdeményezésből – származó 
támogatások végrehajtása és ellenőrzése. Az irányító hatóság a fentiekkel ellentétben 
nem a Közösségi EQUAL Kezdeményezés keretében ezt a szerepet betöltő szerv, 
hanem a litván Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium hatásköre alá 
tartozó Litván Munkaügyi Hivatal lett.  

(l) Következtetés 

25. A fentieket összefoglalva az említett okokból kifolyólag javasolt a Litvánia által 
benyújtott, a bútorgyártó ágazatban történt elbocsátásokat érintő 
„EGF/2009/016 LT/Bútorgyártás” hivatkozású kérelem elfogadása, mivel igazolást 
nyert, hogy ezek az elbocsátások a globális pénzügyi és gazdasági válság 
eredményeként következtek be, és olyan súlyos gazdasági zavarokhoz vezettek, 
amelyek hatással vannak a foglalkoztatásra, valamint a regionális és helyi 
gazdaságra. Litvánia személyre szabott szolgáltatásokból álló, összehangolt 
intézkedéscsomagot javasolt finanszírozásra. Litvánia kérelme nyomán – a fentiek 
alapján – javasolt az EGAA forrásainak mozgósítása. 

FINANSZÍROZÁS 

• Az EGAA rendelkezésére álló éves teljes keret 500 millió EUR. 2009-re vonatkozóan 
eddig nyolc kérelem esetében hagytak jóvá finanszírozást, és további három üggyel 
kapcsolatban érkezett javaslat a költségvetési szervhez; ezek teljes összege 
53 039 047 EUR.  

• Az 1927/2006/EK rendelet 12. cikkének (6) bekezdése előírja, hogy minden év 
szeptember 1-jén legalább 125 millió EUR-nak rendelkezésre kell állnia annak érdekében, 
hogy az év végéig felmerülő szükségleteket fedezni lehessen.  

• A már elfogadott és kötelezettségvállalásra javasolt összegek levonása után a rendelkezésre 
álló összeg 446 960 953 EUR. Az „EGF/2009/016 LT/Bútorgyártás” hivatkozású kérelem 
nyomán tett javaslat 662 088 EUR kifizetésére irányul az EGAA forrásaiból. 

A BIZOTTSÁG EZÉRT FELKÉRÉST KAP A KÖVETKEZŐKRE: 

– nyugtázza: teljesülnek azok a feltételek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Litvánia által 
benyújtott, „EGF/2009/016 LT/Bútorgyártás” hivatkozású kérelemre az EGAA pénzügyi 
hozzájárulást nyújthasson; 

– az 1927/2006/EK rendelet 12. cikke (3) bekezdésének megfelelően a költségvetési 
hatósághoz nyújtson be egy olyan javaslatot, amely 662 088 EUR-nak megfelelő összegű, 
a 18. pontban foglaltak szerinti előirányzatok engedélyezésére vonatkozik, illetve egy 
olyan kérelmet, amely az összegnek a 04.0501 költségvetési sorba (Európai Globalizációs 
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Alkalmazkodási Alap) kötelezettségvállalási előirányzatokként történő átcsoportosítására 
irányul; 

– engedélyezze egy azonos összegnek a 04.0217 költségvetési sorból (Európai Szociális 
Alap – ESZA) a 04.0501 költségvetési sorba (Európai Globalizációs Alkalmazkodási 
Alap) való, kifizetési előirányzatokként történő átcsoportosítását. 




