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MEDDELANDE TILL KOMMISSIONEN 

om Litauens ansökan EGF/2009/016 LT/Manufacture of furniture om ekonomiskt stöd 
från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 

Litauen lämnade in sin ansökan EGF/2009/016 LT/Manufacture of furniture om ekonomiskt 
stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) 
efter uppsägningar hos flera företag av arbetstagare som tillhör huvudgrupp 31 (tillverkning 
av möbler) enligt Nace rev 21 i Nuts II-regionen i Litauen (LT00). 

1. Ansökan från de litauiska myndigheterna mottogs av kommissionen den 
23 september 2009 och kompletterades med ytterligare information som mottogs den 
16 oktober 2009. 

2. Ansökan uppfyller interventionskriterierna i artikel 2 b i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter2 och lämnades in inom den 
frist på tio veckor som anges i artikel 5 i förordningen. 

SAMMANFATTNING AV ANSÖKAN OCH ANALYS 

a) Analys av sambandet mellan uppsägningarna och den finansiella och ekonomiska 
krisen 

3. Ansökan gäller 1 469 personer som sagts upp inom möbeltillverkningsindustrin 
under en referensperiod på nio månader mellan den 16 oktober 2008 och den 15 juli 
2009. 

4. För att fastställa sambandet mellan uppsägningarna och den finansiella och 
ekonomiska krisen framhåller Litauen att den globala ekonomiska och finansiella 
krisen i hög grad har påverkat konsumenternas köpkraft i Litauen och 
möbeltillverkarnas exportmarknader samtidigt som deras möjligheter att få krediter 
har minskat drastiskt. Till följd av detta minskade möbeltillverkningen i Litauen 
varje kvartal under den referensperiod som anges i punkt 3 i förhållande till 
föregående kvartal. Minskningen var 5,90 % under fjärde kvartalet 2008, 17,33 % 
under första kvartalet 2009 och 7,23 % under andra kvartalet 2009, vilket resulterade 
i uppsägningar. 

Litauens möbelindustri exporterade över 50 % av sin produktion under 2008, men 
exportvärdet sjönk med 20,1 % under första halvåret 2009. 

Avmattningen av byggverksamheten, både i Litauen och i andra länder, har påverkat 
möbelmarknaden negativt. Eftersom byggnadsbranschen i EU direkt har påverkats av 
den minskning av bostadsbyggandet och privata investeringar till följd av den 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om 

fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets 
förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden. 

2 EUT L 48, 22.2.2008, s. 82. 
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finansiella krisen kan den minskade möbelförsäljningen ses som en tydlig direkt 
konsekvens av krisen.  
 
Den drastiska produktionsavmattningen följer utvecklingen på andra håll i EU, där 
möbeltillverkningen jämfört samma period ett år tidigare var 19,6 % lägre under 
första kvartalet 2009 och 18,2 % lägre i april 20093. 

5. Sammanfattningsvis anser kommissionens avdelningar att de 1 469 uppsägningarna 
inom möbeltillverkningsindustrin, enligt kraven i artiklarna 1 och 2 i förordning 
(EG) nr 1927/2006, kan kopplas till den finansiella och ekonomiska krisen, som har 
medfört en drastiskt minskad möbelförsäljning i Litauen och på exportmarknaderna. 

b) Belägg för antalet uppsägningar och uppfyllande av kriterierna i artikel 2 b 

6. Litauen lämnade in sin ansökan på grundval av interventionskriteriet i artikel 2 b i 
förordning (EG) nr 1927/2006, där det ställs krav på att minst 500 arbetstagare ska ha 
sagts upp under en referensperiod på nio månader inom en Nace 2-sektor i en region 
eller två regioner som gränsar till varandra på Nuts II-nivå. 

7. Ansökan visar att 1 469 personer sades upp i 49 företag, varav alla är verksamma 
inom huvudgrupp 31 (tillverkning av möbler) enligt Nace rev 2, mellan den 
16 oktober 2008 och den 15 juli 2009. Antalet uppsägningar beräknades enligt 
artikel 2 andra stycket andra strecksatsen i förordning (EG) nr 1927/2006, dvs. från 
och med den dag då anställningsavtalet de facto avslutades innan det löpte ut. 

8. Hela Litauens territorium bildar en enda region på Nuts II-nivå (LT00). 

9. Kommissionens avdelningar anser att det totala bortfallet av 1 469 arbetstillfällen 
inom huvudgrupp 31 (tillverkning av möbler) enligt Nace rev. 2 i Litauen under 
referensperioden är tillräckligt för att uppfylla kriterierna i artikel 2 b i förordning 
(EG) nr 1927/2006. 

c) Förklaring till uppsägningarnas oförutsägbara karaktär 

10. Varken företagen eller regeringarna kunde förutsäga att den globala ekonomiska 
krisen skulle komma så hastigt och bli så djupgående. Så sent som under tredje 
kvartalet 2008 ökade fortfarande möbeltillverkningen i Litauen. Någon liknande 
konjunkturnedgång inom tillverkningsindustrin, med ett omfattande lageruttag och 
en snabb avmattning av orderingången, har inte skett under senare tid. 
Uppsägningarna inom möbeltillverkningsindustrin kunde därför inte förutsägas eller 
förhindras på något enkelt sätt. 

d) Företag, underleverantörer eller producenter i efterföljande led, sektorer där 
uppsägningar har skett samt kategorier av arbetstagare som stödet riktas till 

11. Ansökan EGF/2009/016 LT/Manufacture of Furniture gäller sammanlagt 
1 469 uppsägningar hos följande 49 företag: 

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

industries, juni 2009, uppdatering. Offentliggjord av GD Näringsliv den 29 juni 2009. 
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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. Bland de 1 469 uppsagda arbetstagarna riktas stödet till 636 arbetstagare. Av dessa är 
44 % män och 56 % kvinnor. 79 % tillhör åldersgruppen 25–54 år, 13 % 
åldersgruppen 55–64 år och 8 % åldersgruppen under 25 år. Inga personer är över 
65 år. I fråga om yrkeskategorier4 tillhör 29 arbetstagare (4,6 % av dem som stödet 
riktas till) kategorin ”ledningsarbete”, 27 arbetstagare (4,2 %) kategorin ”arbete som 
kräver teoretisk specialistkompetens”, 43 arbetstagare (6,8 %) kategorin ”arbete som 
kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper”, 13 arbetstagare 
(2 %) kategorin ”kontors- och kundservicearbete”, 8 arbetstagare (1 %) kategorin 
”service-, omsorgs- och försäljningsarbete”, 10 arbetstagare (1,6 %) kategorin 
”arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske”, 352 arbetstagare (55,3 %) 
kategorin ”hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning”, 62 arbetstagare 
(9,7 %) kategorin ”process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m” samt 
92 arbetstagare (14,5 %) kategorin ”arbete utan krav på särskild yrkesutbildning”. 
Bland de arbetstagare som stödet riktas till har 24 personer ett långvarigt 
hälsoproblem eller en funktionsnedsättning. Alla uppsagda arbetstagare och alla de 
arbetstagare som stödet riktas till är EU-medborgare. 

                                                 
4 Enligt ILO:s yrkesindelning International Standard Classification of Occupations (ISCO) ISCO-08, 

antagen i december 2007. 
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e) Beskrivning av det berörda territorierna, deras myndigheter och övriga berörda 
parter 

13. Hela Litauens territorium påverkas av uppsägningarna inom 
möbeltillverkningsindustrin, som huvudsakligen är baserad i landsbygdsområden. 

De viktigaste berörda parterna är den litauiska arbetsförmedlingen, distrikts- och 
länsarbetsförmedlingarna, kommunerna, arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationerna, utbildningscentrum, handelskammaren, den statliga 
socialförsäkringsstyrelsen och arbetsinspektionen. 

f) Förväntade konsekvenser av uppsägningarna för den lokala, regionala eller 
nationella sysselsättningen 

14. I ansökan framhålls att eftersom möbeltillverkningsindustrin till stor del är belägen i 
landsbygdsområden där arbetslösheten är högre än landets genomsnitt förvärrar 
uppsägningarna problemen på arbetsmarknaden i dessa områden. På nationell nivå 
har arbetslösheten stigit kraftigt sedan den finansiella och ekonomiska krisen satte in, 
vilket har lett till en kraftig konjunkturnedgång i Litauen. BNP har sjunkit under de 
tre kvartal som referensperioden i denna ansökan omfattar (fjärde kvartalet 2008 
samt första och andra kvartalet 2009). Statistik från Eurostat visar att BNP i Litauen 
under andra kvartalet 2009 låg 20,2 % lägre än ett år tidigare.  
 
Uppsägningarna inom möbeltillverkningsindustrin, som motsvarar ca 0,1 % av hela 
den sysselsatta arbetsstyrkan och omkring 10 % av antalet sysselsatta inom 
möbeltillverkningsindustrin vid den tidpunkt då krisen startade, förvärrar en situation 
som redan orsakar enorma sociala problem och budgetproblem i Litauen. 

15. Sammanfattningsvis kan med hänsyn till dessa omständigheter uppsägningarna anses 
ha en negativ inverkan på den beskrivna nationella och lokala ekonomin. 

g) Det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska finansieras, 
specificering av de beräknade kostnaderna för paketet samt dess komplementaritet 
med åtgärder som finansieras genom strukturfonderna 

16. Det paket med individanpassade åtgärder som beskrivs i ansökan omfattar tio olika 
åtgärder samt nödvändigt tekniskt stöd för genomförandet av åtgärdspaketet. I de tio 
åtgärder som tillsammans bildar ett samordnat paket med individanpassade tjänster 
för att återintegrera arbetstagarna på arbetsmarknaden ingår följande: 

– Utbildning och omskolning för arbetstagare med kunskaper och färdigheter som 
inte efterfrågas på den lokala arbetsmarknaden. Denna utbildning kommer att 
inriktas på att ge arbetstagarna sådan kompetens som efterfrågas. Åtgärderna 
kommer att genomföras under i genomsnitt fem månader och beräknas omfatta 
150 arbetstagare. 

– Stöd till annan sysselsättning i form av sysselsättning med stöd enligt nationell 
lagstiftning kommer att erbjudas i följande tre olika former:  
a) För särskilt utsatta arbetstagare eller arbetstagare som fyllt 50 år kommer 
sysselsättningsstöd att lämnas för att stimulera till fortsatt förvärvsarbete eller 
återgång till arbetsmarknaden. Det uppskattas att 150 arbetstagare kommer att 
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omfattas av denna åtgärd, som kommer att pågå mellan sex och tolv månader.
  
b) Stöd kommer att ges till förvärvande av yrkeskompetens för 30 arbetstagare. På 
så sätt kan de få nya kunskaper direkt på arbetsplatsen. 
c) För personer utan särskild utbildning som riskerar att slås ut från 
arbetsmarknaden kommer särskild och tidsbegränsad anställning i den offentliga 
sektorn att erbjudas under högst sex månader. Det uppskattas att 120 arbetstagare 
kommer att omfattas av denna åtgärd. 

– Utbildningsbidrag kommer att betalas ut till de uppsagda arbetstagare som deltar i 
utbildning och omskolning (se beskrivningen ovan). Ett extra bidrag kommer att 
göra det möjligt för arbetstagare att ta sig till och från sådan utbildning. 
150 arbetstagare kommer att omfattas av detta stöd, som uppskattas pågå under i 
genomsnitt fem månader. 

– Företagarfrämjande åtgärder – Två likartade åtgärder, som i huvudsak skiljer sig 
åt i intensitet, kommer att syfta till att få uppsagda arbetstagare att starta egna 
företag.  
I båda fallen kommer arbetstagarna att kunna få ersättning för utbildning eller 
rådgivning som rör företagsbildande eller företagsorganisation, för kostnader i 
samband med registrering som egenföretagare, kostnader för sjuk- och 
socialförsäkringskostnader samt kostnader för maskiner, utrustning och redskap 
som behövs på arbetsplatsen.  
I den första åtgärden får det sammanlagda stödet enligt nationella regler högst 
vara 15 gånger högre än minimilönen per månad. Det uppskattas att 
45 arbetstagare kommer att omfattas av denna åtgärd.  
Det uppskattas att ytterligare 10 arbetstagare kommer att omfattas av den mer 
intensiva företagsfrämjande åtgärden enligt den nationella lagstiftningen om stöd 
till sysselsättning. Här är taket för stödet högre. 

– Resebidrag – För att underlätta den geografiska rörligheten och ge uppsagda 
arbetstagare möjlighet att söka jobb utanför de områden där de för tillfället bor 
stöder denna åtgärd resekostnader för uppskattningsvis tio arbetstagare under 
högst tre månader. 

– Sysselsättningsincitament – För att uppmuntra uppsagda arbetstagare att acceptera 
en ny anställning så snart som möjligt kan en bonus som är tre gånger högre än 
minimilönen betalas ut till arbetstagare som accepterar en fast anställning eller en 
tidsbegränsad anställning på minst sex månader inom två månader från det att de 
registrerade sig hos den lokala arbetsförmedlingen. Det uppskattas att 
30 arbetstagare kommer att omfattas av denna åtgärd. 

– Tidsbegränsat ekonomiskt stöd i syfte att motivera uppsagda arbetstagare att 
acceptera ett nytt jobb med en lägre lön än det tidigare jobbet kommer att betalas 
ut till arbetstagare som accepterar ett nytt jobb med ett anställningsavtal på minst 
sex månader (både tidsbegränsad anställning och tillsvidareanställning). Det 
uppskattas att 30 arbetstagare kommer att omfattas av denna åtgärd. 

– Jobbsökarbidrag – Uppsagda arbetstagare som deltar i aktiv jobbsökarverksamhet 
kommer att under högst tre månader kunna få ett tidsbegränsat stöd som uppgår 
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till 15 % av den litauiska minimilönen. Det uppskattas att 550 arbetstagare 
kommer att omfattas av denna åtgärd. 

– Stöd för vård av barn och av funktionshindrade familjemedlemmar – För att 
underlätta återintegreringen av uppsagda arbetstagare med hemmavarande barn 
(upp till 8 års ålder) eller funktionshindrade familjemedlemmar med särskilda 
vårdbehov kommer ett extra bidrag att betalas ut under högst tre månader för att 
täcka de extrakostnader som uppkommer när de deltar i utbildning eller andra 
åtgärder. Det uppskattas att 30 arbetstagare kommer att omfattas av denna åtgärd.
  
Ytterligare tio arbetstagare kommer att få ett bidrag som ska täcka kostnader för 
hemmavarande barn (upp till 8 års ålder) eller funktionshindrad familjemedlem 
med särskilda vårdbehov under högst sex månader efter att de har börjat en ny 
anställning. 

– Stöd för kompetenshöjning – Denna åtgärd riktas särskilt till 20 uppsagda 
arbetstagare med högre utbildning för att de ska kunna få ny kompetens som 
underlättar deras återintegrering på arbetsmarknaden. 

17. Utgifterna för administration enligt beskrivningen i ansökan täcker i enlighet med 
artikel 3 i förordning (EG) nr 1927/2006 förberedande åtgärder samt förvaltnings-, 
informations-, marknadsförings- och kontrollåtgärder.  

18. De individanpassade tjänsterna i det samordnade paket som de litauiska 
myndigheterna presenterat i sin ansökan utgörs av aktiva arbetsmarknadsåtgärder 
som är stödberättigande enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1927/2006. 

De litauiska myndigheterna uppskattar de sammanlagda kostnaderna för dessa 
tjänster till 947 295 euro och de administrativa utgifterna till 71 302 euro (7 % av det 
sammanlagda beloppet). Det sammanlagda stöd som begärs från fonden uppgår till 
662 088 euro (65 % av de sammanlagda kostnaderna). 
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Åtgärder Beräknat 
antal 

arbetstagare 
som omfattas 

Beräknad 
kostnad per 
arbetstagare 

(i euro) 

Totala kostnader 
(fonden och 

nationell 
samfinansiering)

(i euro) 

Individanpassade tjänster (artikel 3 första stycket i förordning (EG) nr 1927/2006) 

Utbildning och omskolning 150 870 130 500

Stöd till annan sysselsättning 300 980,50 294 150

Utbildningsbidrag 150 900 135 000

Företagarfrämjande åtgärder (grund) 45 3 475 156 375

Företagarfrämjande åtgärder (intensiv) 10 8 690 86 900

Resebidrag 10 210 2 100

Sysselsättningsincitament 30 690 20 700

Tidsbegränsat ekonomiskt stöd 30 690 20 700

Jobbsökarbidrag 550 100 55 000

Stöd för vård av barn och 
funktionshindrade familjemedlemmar 
(vid utbildning) 

30 139 4 170

Stöd för vård av barn och 
funktionshindrade familjemedlemmar 
(vid sysselsättning) 

10 1 390 13 900

Stöd för kompetenshöjning 20 1 390 27 800

Delsumma – individanpassade 
tjänster 

  947 295

Tekniskt stöd för genomförandet av åtgärder som stöds genom fonden (artikel 3 tredje 
stycket i förordning (EG) nr 1927/2006) 

Förberedelser   2 500

Förvaltning   62 902

Information och marknadsföring   2 500

Kontroller   3 400

Delsumma – administrativa utgifter   71 302

TOTALA BERÄKNADE KOSTNADER   1 018 597
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Bidrag från fonden (65 % av de totala 
kostnaderna) 

  662 088

19. Litauen bekräftar att de ovan beskrivna åtgärderna kompletterar åtgärder som 
finansieras genom strukturfonderna. Stödet genom fonden kommer direkt att inriktas 
på att mildra konsekvenserna av massuppsägningar som är kopplade till 
globaliseringseffekter, medan stödet från Europeiska socialfonden (ESF) har 
planerats och kommer att användas för att finansiera aktiva arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder under programperioden 2007–2013. ESF-stödet är flerårigt och är till 
skillnad från medel från fonden inte lämpligt för snabba åtgärder vid oväntade 
omvälvningar på arbetsmarknaden. 

h) Datum då de individanpassade tjänsterna för de berörda arbetstagarna startade 
eller enligt planerna ska starta 

20. Den 1 oktober 2009 startade Litauen de individanpassade tjänsterna för de 
arbetstagare som omfattas av det samordnade paket som landet sökt medel för genom 
fonden. 

Från och med detta datum kan därmed stöd från fonden beviljas för utgifterna. 

i) Förfaranden för samråd med arbetsmarknadens parter 

21. De litauiska myndigheterna har bekräftat att åtgärdspaketet har utformats i fullt 
samförstånd med arbetsmarknadens parter och att alla åtgärder i paketet stöddes av 
arbetsmarknadens parter. 

22. De litauiska myndigheterna har bekräftat att kraven avseende kollektiva 
uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen har uppfyllts. 

j) Information om obligatoriska åtgärder enligt nationell lagstiftning eller 
kollektivavtal 

23. Vad gäller uppfyllandet av kriterierna i artikel 6 i förordning (EG) nr 1927/2006 
innehåller ansökan följande uppgifter: 

• De litauiska myndigheterna bekräftar att det ekonomiska stödet från fonden inte 
ersätter några åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller 
kollektivavtal. 

• De litauiska myndigheterna visar att åtgärderna stöder enskilda arbetstagare och 
inte används till omstrukturering av företag eller sektorer. 

• De litauiska myndigheterna bekräftar att de stödberättiganden åtgärder som anges 
i punkterna 16–18 ovan inte får något annat EU-stöd. 

24. k) Förvaltnings- och kontrollsystem 

Litauen har meddelat kommissionen att det ekonomiska stödet kommer att förvaltas 
och kontrolleras av samma myndigheter och organ som ansvarar för genomförandet 
och tillsynen av åtgärder som stöds genom Europeiska socialfonden (ESF) i Litauen, 
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särskilt gemenskapsinitiativet Equal. Förvaltningsmyndigheten kommer dock att vara 
en annan, eftersom den litauiska arbetsförmedlingen, som sorterar under 
socialförsäkrings- och arbetsministeriet, har utsetts för denna funktion, vilket inte var 
fallet för gemenskapsinitiativet Equal. 

l) Slutsats 

25. Med hänsyn till ovan anförda skäl föreslås att Tysklands ansökan 
EGF/2009/016 LT/Manufacture of furniture avseende uppsägningar inom 
möbeltillverkningsindustrin ska godkännas, eftersom det har styrkts att 
uppsägningarna är en direkt följd av den globala ekonomiska och finansiella krisen 
och har lett till en allvarlig ekonomisk störning som påverkar sysselsättningen och 
den regionala eller lokala ekonomin. Ett samordnat paket med individanpassade 
tjänster som kan beviljas stöd har föreslagits. Det föreslås därför att medel från 
fonden ska tas i anspråk för att tillgodose Litauens ansökan. 

FINANSIERING 

• Fonden har en sammanlagd årlig budget på 500 miljoner euro. Hittills har åtta ansökningar 
godkänts för finansiering under 2009 och ytterligare tre ansökningar har föreslagits för 
budgetmyndigheten, till ett sammanlagt belopp om 53 039 047 euro. 

• Enligt artikel 12.6 i förordning (EG) nr 1927/2006 ska den 1 september varje år minst 
125 miljoner euro stå till förfogande för att täcka behov som uppstår fram till slutet av året. 

• Efter avräkning av de belopp som redan har godkänts eller föreslagits för åtagande återstår 
446 960 953 euro. Det föreslås att 662 088 euro ska tas från fonden för ansökan 
EGF/2009/016 LT/Manufacture of furniture. 

KOMMISSIONEN UPPMANAS DÄRFÖR ATT 

– fastställa att villkoren för ekonomiskt stöd från fonden till Litauens ansökan 
EGF/2009/016 LT/Manufacture of furniture är uppfyllda, 

– lägga fram ett förslag för budgetmyndigheten om beviljande av anslag motsvarande 
662 088 euro, i enlighet med punkt 18, samt en begäran om att detta belopp i 
åtagandebemyndiganden ska överföras till budgetpost 04.0501 (Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter) i enlighet med artikel 12.3 i förordning (EG) 
nr 1927/2006, 

– bevilja en överföring av samma belopp i betalningsbemyndiganden från budgetpost 
04.0217 (Europeiska socialfonden (ESF) – Konvergens) till budgetpost 04.0501 
(Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter). 




