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SPOROČILO KOMISIJI 

o vlogi EGF/2009/016 LT/Proizvodnja pohištva, 
ki jo je predložila Litva za finančni prispevek iz  
Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji 

Po odpuščanju presežnih delavcev v regiji po ravni NUTS II, in sicer v Litvi (LT00), v več 
podjetjih, ki delujejo v panogi, razvrščeni v oddelek 31 (proizvodnja pohištva) NACE 
Revizija 21, je Litva predložila vlogo EGF/2009/016 LT/Proizvodnja pohištva za finančni 
prispevek iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (v nadaljnjem besedilu ESPG). 

1. Komisija je vlogo od litovskih organov prejela 23. septembra 2009, 16. oktobra 2009 
pa je bila vloga dopolnjena z dodatnimi informacijami. 

2. Vloga izpolnjuje pogoje za uporabo ESPG iz člena 2(b) Uredbe (ES) št. 1927/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega 
sklada za prilagoditev globalizaciji2 ter je bila predložena v 10-tedenskem roku iz 
člena 5 Uredbe. 

POVZETEK VLOGE IN ANALIZA 

(a) Analiza povezav med odpuščanjem presežnih delavcev ter finančno in 
gospodarsko krizo 

3. Vloga se nanaša na 1 469 odpuščenih presežnih delavcev v industriji proizvodnje 
pohištva v referenčnem obdobju devetih mesecev med 16. oktobrom 2008 in 
15. julijem 2009.  

4. Da bi dokazala povezavo med odpuščanjem presežnih delavcev ter finančno in 
gospodarsko krizo, Litva trdi, da je svetovna finančna in gospodarska kriza resno 
vplivala na izdatke potrošnikov v Litvi in na izvoznih trgih industrije, s tem pa resno 
zmanjšala možnosti, da sektor pridobi finančne kredite. Posledično se je obseg 
proizvodnje pohištva v Litvi v vsaki četrtini referenčnega obdobja iz točke 3 v 
primerjavi s prejšnjo četrtino obdobja zmanjšal: v zadnji četrtini 2008 za 5,90 %, v 
prvi četrtini 2009 za 17,33 % in v drugi četrtini 2009 za 7,23 %, sledilo pa je 
odpuščanje presežnih delavcev. 

Litovska pohištvena industrija je v letu 2008 izvozila več kot 50 % svoje 
proizvodnje, izvoz pa je v prvi polovici leta 2009 v vrednosti upadel za 20,1 %. 

Upočasnitev gradbenih dejavnosti v Litvi in drugod po svetu je negativno vplivala na 
pohištveni trg. Glede na to, da je padec stanovanjskih in komercialnih naložb zaradi 
finančne krize neposredno vplival na gradbeni sektor v EU, je tudi zmanjšana 
prodaja pohištva lahko videna kot jasna posredna posledica krize.  

                                                 
1 Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi 

statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) 
št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih. 

2 UL L 48, 22.2.2008, str. 82. 
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Ta strmi padec proizvodnje je skladen s trendi drugod po EU, kjer je proizvodnja 
pohištva doživela padec za več kot 19,6 % v prvi četrtini 2009 in za 18,2 % aprila 
2009 v primerjavi z ustreznima obdobjema prejšnjega leta3. 

5. Po mnenju služb Komisije je 1 469 odpuščenih presežnih delavcev v industriji 
proizvodnje pohištva lahko povezanih, kakor zahtevata člena 1 in 2 Uredbe (ES) 
1927/2006, s finančno in gospodarsko krizo, ki je vodila do strmega padca prodaje 
pohištva v Litvi in na izvoznih trgih. 

(b) Prikaz števila odpuščenih presežnih delavcev in skladnost z merili iz člena 2(b) 

6. Litva je vlogo predložila na podlagi meril za pomoč iz člena 2(b) Uredbe (ES) 
št. 1927/2006, ki zahtevajo vsaj 500 presežnih delavcev v 9-mesečnem referenčnem 
obdobju v sektorju NACE 2 v eni regiji ali dveh sosednjih regijah po ravni NUTS II.  

7. V vlogi je prikazano, da je bilo v 49 podjetjih, razvrščenih v oddelek 31 (proizvodnja 
pohištva) NACE Revizija 2, v referenčnem obdobju od 16. oktobra 2008 do 
15. julija 2009 odpuščenih 1 469 presežnih delavcev. Vsi navedeni odpuščeni 
presežni delavci so bili izračunani v skladu z drugo alineo odstavka 2 člena 2 Uredbe 
(ES) št. 1927/2006, tj. od datuma dejanske prekinitve pogodbe o zaposlitvi pred 
njenim iztekom.  

8. Celotno ozemlje Litve predstavlja eno regijo na ravni NUTS II (LT00). 

9. Po mnenju služb Komisije skupno število odpuščenih 1 469 presežnih delavcev, 
razvrščenih v oddelek 31 (proizvodnja pohištva) NACE Revizija 2, v Litvi v 
referenčnem obdobju izpolnjuje merila iz člena 2(b) Uredbe (ES) št. 1927/2006. 

(c) Pojasnitev nepredvidene narave navedenega odpuščanja presežnih delavcev 

10. Podjetja ali vlade niso mogli napovedati hitrosti in intenzivnosti svetovne 
gospodarske krize. Še v tretjem četrtletju 2008 je proizvodnja pohištva v Litvi še 
vedno naraščala. Resnost recesije v proizvodnem sektorju z velikim zmanjšanjem 
zalog in nenadno upočasnitvijo novih naročil je v zadnjem času brez primere. 
Odpuščanja presežnih delavcev v industriji proizvodnje pohištva zato ni bilo mogoče 
predvideti ali preprosto preprečiti. 

(d) Opredelitev podjetij, dobaviteljev in proizvajalcev v poproizvodni fazi in 
sektorjev, ki odpuščajo, ter kategorije prizadetih delavcev 

11. Vloga EGF/2009/016 LT/Proizvodnja pohištva zadeva skupaj 1 469 odpuščenih 
presežnih delavcev v naslednjih 49 podjetjih: 

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

                                                 
3 Vpliv gospodarske krize na ključne sektorje EU – primer predelovalne in gradbene industrije, junij 

2009, posodobljeno. Izdal GD za podjetništvo in industrijo, 29. junij 2009. 
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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. Pomoč je predvidena za 636 od 1 469 odpuščenih delavcev. Od teh je 44 % moških 
in 56 % žensk. 79 % jih spada v starostno skupino od 25 do 54 let, 13 % v starostno 
skupino od 55 do 64 let in 8 % v starostno skupino pod 25 let. Starejših od 65 let ni. 
Po kategorijah4 29 (4,6 % delavcev s predvideno pomočjo) delavcev spada v 
kategorijo „menedžer“; 27 (4,2 %) v kategorijo „strokovnjaki“; 43 (6,8 %) v 
kategorijo „tehniki in drugi strokovni sodelavci“; 13 (2 %) v kategorijo „uradniki“; 8 
(1 %) v kategorijo „poklici za storitve, prodajalci“; 10 (1,6 %) v kategorijo 
„kmetovalci, gozdarji, ribiči in lovci“; 352 (55,3 %) v kategorijo „poklici za 
neindustrijski način dela“; 62 (9,7 %) v kategorijo „upravljalci strojev in naprav, 
industrijski izdelovalci in sestavljalci“ ter 92 (14,5 %) v kategorijo „poklici za 
preprosta dela“. 24 delavcev s predvideno pomočjo se sooča z dolgotrajnim 
zdravstvenim problemom ali invalidnostjo. Vsi presežni delavci in vsi delavci s 
predvideno pomočjo so državljani EU. 

(e) Opis zadevnih ozemelj, njihovih organov in zainteresiranih strani  

13. Odpuščanje presežnih delavcev v industriji proizvodnje pohištva je prizadelo celotno 
ozemlje Litve, čeprav je industrija prisotna pretežno na podeželju. 

Najpomembnejše zainteresirane strani so litovski zavod za zaposlovanje, območni in 
okrajni zavodi za zaposlovanje, občine, organizacije delodajalcev in delojemalcev, 
izobraževalni centri, gospodarska zbornica ter litovska državna agencija za socialno 
zavarovanje in inšpektorat za delo. 

                                                 
4 V skladu z Mednarodno standardno klasifikacijo poklicev (ISCO) ISCO-08, klasifikacijo ILO, 

sprejeta decembra 2007. 
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(f) Pričakovani vpliv odpuščanja presežnih delavcev na lokalno, regionalno ali 
državno zaposlenost  

14. Vloga navaja, da bo odpuščanje presežnih delavcev glede na to, da je bila industrija 
proizvodnje pohištva pretežno na podeželju, katerega stopnja brezposelnosti je višja 
od nacionalnega povprečja, še poslabšalo razmere na trgu dela na teh območjih. Na 
nacionalni ravni je brezposelnost od začetka finančne in gospodarske krize strmo 
narasla, kar se je v Litvi odrazilo v resni recesiji. BDP se je med tremi četrtinami 
referenčnega obdobja te vloge (v zadnji četrtini 2008 ter v prvi in drugi četrtini 2009) 
skrčil. Statistike Eurostata kažejo, da je litovski BDP v drugem četrtletju 2009 za 
20,2 % nižji od BDP v zadevnem četrtletju v letu pred tem.  
 
Odpuščanje presežnih delavcev v industriji proizvodnje pohištva, ki je doseglo 
približno 0,1 % celotne zaposlene delovne sile in približno 10 % zaposlenih v 
industriji proizvodnje pohištva na začetku krize, negativno vpliva na razmere, ki že 
povzročajo velike socialne in proračunske težave v Litvi. 

15. V teh okoliščinah se torej lahko šteje, da odpuščanje negativno vpliva na opisano 
nacionalno in lokalno gospodarstvo. 

(g) Usklajeni sveženj prilagojenih storitev, ki jih je treba financirati, in razčlenitev 
predvidenih stroškov zanj, vključno z njegovim dopolnjevanjem z ukrepi, 
financiranimi iz strukturnih skladov 

16. Predlagani sveženj prilagojenih ukrepov, navedenih v vlogi, vsebuje poleg tehnične 
pomoči, potrebne za izvajanje svežnja, deset različnih ukrepov. Deset ukrepov iz 
usklajenega svežnja prilagojenih storitev, namenjenih za ponovno vključitev 
delavcev na trg dela, je:  

– Delavcem, po katerih znanju se na lokalnem trgu dela ne povprašuje, bo 
zagotovljeno usposabljanje in preusposabljanje. S takšnim usposabljanjem naj bi 
ti delavci pridobili znanje, ki je na trgu potrebno. Ukrep bo povprečno trajal pet 
mesecev, po ocenah pa bo zadoščal za 150 delavcev. 

– Pomoč pri iskanju nove zaposlitve v obliki podporne zaposlitve v skladu z 
nacionalno zakonodajo o podpori zaposlovanju bo na voljo v treh različnih 
oblikah:  
(a) Delavcem, ki so še posebej prikrajšani ali so stari več kot 50 let, bodo 
zagotovljene subvencije za zaposlovanje, ki jih bodo spodbujale, da ostanejo na 
trgu dela ali se nanj vrnejo. Po ocenah ta ukrep, ki bi trajal od 6 do 12 mesecev, 
zadošča za 150 delavcev.  
(b) 30 delavcem bo zagotovljena podpora za pridobitev strokovnega znanja. 
Omogočila jim bo, da si nova znanja pridobijo neposredno na delovnem mestu. 
(c) Za tiste brez znanja, za katere pa obstaja tveganje izključitve s trga dela, bodo 
zagotovljena posebna časovno omejena javna dela za največ 6 mesecev. Po 
ocenah slednji ukrep zadošča za 120 delavcev. 

– Presežni delavci, ki se usposabljajo ali preusposabljajo (kakor je opisano zgoraj), 
bodo prejeli nadomestila za usposabljanje. Dodatno nadomestilo bo delavcem 
omogočilo pot na in z izobraževanja. Ta podpora bo na voljo 150 delavcem, po 
ocenah pa bo trajala povprečno pet mesecev.  
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– Spodbujanje podjetništva – dva podobna ukrepa, ki pa se razlikujeta po svoji 
jakosti, bosta namenjena presežnim delavcem pri ustanavljanju lastnih podjetij.  
V obeh primerih bodo delavci upravičeni do povračila stroškov za usposabljanje 
ali svetovanje, namenjeno ustanovitvi podjetja ali organizaciji podjetja, povračila 
stroškov za registracijo stroškov zdravstvenega in socialnega zavarovanja 
samozaposlenih ter stroškov za stroje, opremo in orodje, potrebne za delovno 
mesto.  
V okviru prvega ukrepa skupna podpora podjetništvu v skladu z nacionalnimi 
predpisi ne sme preseči 15-kratne minimalne mesečne plače. Po ocenah ta ukrep 
zadošča za 45 delavcev.  
Po ocenah intenzivnejši spodbudni ukrep, ki temelji na nacionalni zakonodaji o 
podpori zaposlovanju, zadošča za dodatnih 10 delavcev. Zgornja meja pomoči pa 
je višja. 

– Nadomestila za mobilnost – za lažjo geografsko mobilnost ter da se presežnim 
delavcem omogoči iskanje nove zaposlitve zunaj območij njihovega trenutnega 
prebivališča, bo ta ukrep namenjen kritju potnih stroškov za predvidoma deset 
delavcev za največ tri mesece. 

– Spodbude za zaposlovanje – v spodbudo presežnim delavcem, da novo zaposlitev 
sprejmejo čim hitreje, se lahko delavcem, ki v dveh mesecih od prijave na 
lokalnem zavodu za zaposlovanje sklenejo stalno ali začasno vsaj šestmesečno 
pogodbo, izplača premija v višini treh mesečnih minimalnih plač. Po ocenah ta 
ukrep zadošča za 30 delavcev. 

– Začasna finančna pomoč, namenjena spodbudi presežnih delavcev, da sprejmejo 
novo zaposlitev za nižjo plačo od prejšnje, bo izplačana delavcem, ki sprejmejo 
novo zaposlitev po pogodbi, ki ni krajša od šestih mesecev (pogodba je lahko 
stalna ali začasna). Po ocenah ta ukrep zadošča za 30 delavcev. 

– Nadomestila za iskanje zaposlitve – presežni delavci, ki aktivno iščejo zaposlitev, 
bodo upravičeni do časovno omejene podpore v višini 15 % litovske minimalne 
plače za obdobje do treh mesecev. Po ocenah ta ukrep zadošča za 550 delavcev. 

– Podpora za varstvo otrok in invalidnih družinskih članov – za lažjo ponovno 
vključitev presežnih delavcev z vzdrževanimi otroki (mlajšimi od 8 let) ali 
invalidnimi družinskimi člani s posebnimi potrebami bo na voljo dodatno 
nadomestilo za obdobje do največ treh mesecev, namenjeno kritju dodatnih 
stroškov, ki bi jih navedeni delavci lahko imeli zaradi usposabljanja ali koriščenja 
drugih ukrepov. Po ocenah ta ukrep zadošča za 30 delavcev.  
Dodatnim desetim delavcem bo na voljo nadomestilo za kritje stroškov 
vzdrževanih otrok (mlajših od 8 let) ali invalidnih družinskih članov s posebnimi 
potrebami za največ šest mesecev po začetku nove zaposlitve. 

– Podpora za povišanje ravni strokovne usposobljenosti – ta ukrep je posebej 
namenjen 20 višje izobraženim presežnim delavcem, da si pridobijo nove 
kompetence za lažjo ponovno vključitev na trg dela. 

17. V vlogi opisani upravni odhodki v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1927/2006 
krijejo stroške priprav, upravljanja in nadzornih dejavnosti ter informiranja in 
obveščanja javnosti.  
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18. Prilagojene storitve iz usklajenega svežnja, ki so jih litovski organi predstavili v 
vlogi, so aktivni ukrepi na področju trga dela, ki spadajo med upravičene ukrepe iz 
člena 3 Uredbe (ES) št. 1927/2006. 

Skupni stroški teh storitev po oceni litovskih organov znašajo 947 295 EUR, upravni 
odhodki pa 71 302 EUR (= 7 % skupnega zneska). Skupni zaprošeni prispevek 
ESPG znaša 662 088 EUR (65 % skupnih stroškov).  
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Ukrepi Ocenjeno 
število 

delavcev s 
predvideno 

pomočjo  

Ocenjeni stroški 
na delavca s 
predvideno 
pomočjo (v 

EUR) 

Skupni stroški 
(ESPG in 

nacionalno 
sofinanciranje) 

(v EUR) 

Prilagojene storitve (prvi odstavek člena 3 Uredbe (ES) št. 1927/2006) 

Usposabljanje in preusposabljanje 150 870 130 500

Pomoč pri iskanju nove zaposlitve 300 980,50 294 150

Nadomestila za usposabljanje 150 900 135 000

Spodbujanje podjetništva (osnovno) 45 3 475 156 375

Spodbujanje podjetništva (intenzivno) 10 8 690 86 900

Nadomestila za mobilnost 10 210 2 100

Spodbude za zaposlovanje 30 690 20 700

Začasna finančna pomoč 30 690 20 700

Nadomestila za iskanje zaposlitve 550 100 55 000

Podpora za varstvo otrok in invalidnih 
družinskih članov (med usposabljanjem) 

30 139 4 170

Podpora za varstvo otrok in invalidnih 
družinskih članov (v času zaposlitve) 

10 1 390 13 900

Podpora za povišanje ravni strokovne 
usposobljenosti 

20 1 390 27 800

Vmesni seštevek za prilagojene storitve   947 295

Tehnična pomoč za izvajanje ESPG (tretji odstavek člena 3 Uredbe (ES) št. 1927/2006) 

Priprave   2 500

Upravljanje   62 902

Informiranje in obveščanje javnosti   2 500

Nadzor   3 400

Vmesni seštevek za upravne odhodke   71 302

SKUPNI PREDVIDENI STROŠKI   1 018 597

Prispevek ESPG (65 % skupnih 
stroškov) 

  662 088
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19. Kar zadeva skladnost z ukrepi, financiranimi iz strukturnih skladov, je Litva potrdila, 
da se zgoraj navedeni ukrepi dopolnjujejo. Pomoč ESPG bo neposredno namenjena 
zmanjševanju posledic množičnih odpuščanj presežnih delavcev, povezanih z učinki 
globalizacije, medtem ko je podpora Evropskega socialnega sklada (ESS) namenjena 
in koriščena za financiranje aktivnih ukrepov na področju trga dela, načrtovanih za 
programsko obdobje 2007–2013. Podpora ESS je za razliko od ESPG večletna in 
neprimerna za hitro odzivanje na nepričakovane pretrese na trgu dela.  

(h) Datumi, ko so se prilagojene storitve prizadetim delavcem začele izvajati ali naj 
bi se začele izvajati 

20. Litva je prilagojene storitve za prizadete delavce, vključene v usklajeni sveženj, za 
katerega je zaprošeno sofinanciranje s strani ESPG, začela izvajati 1. oktobra 2009. 

Ta datum zato predstavlja začetek obdobja upravičenosti za kakršno koli pomoč v 
okviru ESPG. 

(i) Postopki, upoštevani pri posvetovanju s socialnimi partnerji 

21. Litovski organi so potrdili, da je bil sveženj ukrepov pripravljen s popolnim 
soglasjem socialnih partnerjev ter da socialni partnerji podpirajo vse ukrepe iz 
svežnja. 

22. Litovski organi so potrdili, da so ukrepi usklajeni z zahtevami iz nacionalne 
zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju. 

(j) Informacije o obveznih ukrepih po nacionalni zakonodaji ali kolektivnih 
pogodbah 

23. Kar zadeva izpolnjevanje meril iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1927/2006, je vloga 
vsebovala naslednje podatke: 

• Litovski organi so potrdili, da finančni prispevek iz ESPG ne nadomešča ukrepov, 
za katere so odgovorne družbe na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih 
pogodb. 

• Litovski organi so dali zagotovila, da ukrepi zagotavljajo podporo posameznim 
delavcem in se ne bodo uporabili za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev. 

• Litovski organi so zagotovili, da upravičeni ukrepi iz točk 16 do 18 zgoraj ne 
prejemajo pomoči iz drugih finančnih instrumentov EU. 

24. (k) Sistemi upravljanja in nadzora  

Litva je Komisijo obvestila, da bodo finančne prispevke ESPG upravljali in 
nadzorovali isti organi, ki so odgovorni za prenos in nadzor sredstev Evropskega 
socialnega sklada za financiranje v Litvi ter zlasti pobude Skupnosti EQUAL. Od teh 
ureditev pa se bo razlikoval upravni organ, saj je bila ta vloga podeljena litovskemu 
zavodu za zaposlovanje, ki spada pod ministrstvo za socialno varnost in delo ter te 
vloge v okviru pobude Skupnosti EQUAL ni opravljal.  

(l) Sklep 
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25. Zaradi zgoraj navedenih razlogov se predlaga, da se vloga EGF/2009/016 
LT/Proizvodnja pohištva, ki jo je predložila Litva in zadeva presežne delavce v 
industriji proizvodnje pohištva, sprejme, ker so bili zagotovljeni dokazi, da 
odpuščanje presežnih delavcev izvira neposredno iz svetovne gospodarske in 
finančne krize ter je povzročilo hude gospodarske motnje, ki vplivajo na 
zaposlovanje ter na regionalno in lokalno gospodarstvo. Predlaga se usklajeni 
sveženj upravičenih prilagojenih storitev. Zato se v odgovoru na vlogo Litve 
predlaga uporabo sredstev iz ESPG. 

FINANCIRANJE 

• Skupni letni proračun, ki je na voljo za ESPG, znaša 500 milijonov EUR. Doslej je bilo 
odobrenih osem vlog za financiranje v letu 2009, nadaljnje tri vloge pa so bile predložene 
proračunskemu organu, v skupnem znesku 53 039 047 EUR.  

• Člen 12(6) Uredbe (ES) št. 1927/2006 navaja, da mora vsako leto 1. septembra ostati na 
voljo vsaj 125 milijonov EUR za zadostitev potreb do konca leta. 

• Po odbitku že sprejetih in predlaganih zneskov za sofinanciranje je na voljo še 
446 960 953 EUR. Predlaga se, da se iz ESPG za vlogo EGF/2009/016 LT/Proizvodnja 
pohištva uporabi 662 088 EUR. 

KOMISIJA JE ZATO POZVANA, DA: 

– sklene, da so pogoji za finančni prispevek iz ESPG za vlogo EGF/2009/016 
LT/Proizvodnja pohištva, ki jo je predložila Litva, izpolnjeni; 

– predloži proračunskemu organu predlog za odobritev proračunskih sredstev v znesku 
662 088 EUR iz točke 18 ter zahtevo za prenos tega zneska odobritev za prevzem 
obveznosti v proračunsko postavko 04.0501 (Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji) 
v skladu s členom 12(3) Uredbe (ES) št. 1927/2006; 

– odobri prenos enakega zneska v odobritvah za plačila iz proračunske postavke 04.0217 
(Evropski socialni sklad (ESS) – konvergenca) v proračunsko postavko 04.0501 (Evropski 
sklad za prilagoditev globalizaciji). 




