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MEDDELELSE TIL KOMMISSIONEN 

om Litauens ansøgning EGF/2009/018 LT/Manufacture of wearing apparel 
om finansiel bistand fra 

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 

Litauen ansøgte (EGF/2009/018 LT/Manufacture of wearing apparel) om finansiel bistand fra 
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (i det følgende benævnt 
"Globaliseringsfonden") på baggrund af afskedigelser i adskillige virksomheder i 
hovedgruppe 14 (fremstilling af beklædningsartikler) i NACE rev. 21 i Litauens NUTS II-
region (LT00). 

1. Kommissionen modtog ansøgningen fra de litauiske myndigheder den 23. september 
2009. 

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

RESUMÉ AF ANSØGNINGEN OG ANALYSE 

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

3. Ansøgningen vedrører 1 154 afskedigelser inden for beklædningsindustrien i den 
nimåneders referenceperiode fra den 16. oktober 2008 til den 15. juli 2009.  

4. For at bevise sammenhængen mellem afskedigelserne og den finansielle og 
økonomiske krise anfører Litauen, at den globale økonomiske og finansielle krise har 
haft alvorlige konsekvenser for efterspørgslen efter tekstiler og beklædningsartikler i 
Litauen og på eksportmarkederne. For EU som helhed tog den nedgang i 
tekstilproduktionen, som allerede kunne konstateres i den anden halvdel af 2008, fart 
i 2009. Produktionen i beklædningssektoren, som var mere modstandsdygtig i 2008, 
begyndte at falde. I 1. kvartal 2009 faldt produktionen af tekstiler og 
beklædningsartikler med mere end 20 % for set i forhold til 1. kvartal i det 
foregående år. I april 2009 var der fortsat tale om en nedgang i produktionen på over 
20 %. Handelsunderskuddet udviste en kraftig stigning på 19 % i 1. kvartal 2009, 
hovedsagelig på grund af et markant fald i eksporten til alle handelspartnerne, 
navnlig til de vigtigste som f.eks. USA, Japan, Rusland og Tyrkiet (20 % i 
gennemsnit). Disse lande tegner sig for 45 % af EU's samlede eksport af tekstiler og 

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

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

2 EUT L 48 af 22.2.2008, s. 82. 
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beklædningsartikler3.  
 
Dette satte tydelige spor i Litauen, hvor merværdien i hovedgruppe 14 i NACE faldt 
med 5,5 % i 2007 og yderligere 8,2 % i 2008 for at nå helt op på 16,7 % i 1. kvartal 
2009.  
 
Litauen oplyste, at produktionen af beklædningsartikler i 1.-4. kvartal 2008 og 1. og 
2. kvartal 2009 var som følger set i forhold til de tilsvarende kvartaler i det 
foregående år: 

2008 2009 

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 

89,40 % 87,90 % 84,70 % 79,30 % 68,40 % 70,90 % 

5. Sammenfattende er det Kommissionens tjenestegrenes opfattelse, at der som krævet i 
artikel 1 og 2 i forordning (EF) nr. 1927/2006 er sammenhæng mellem de 1 154 
afskedigelser i beklædningsindustrien og den finansielle og økonomiske krise, som 
har ført til et væsentligt fald i efterspørgslen efter beklædningsartikler i Litauen og på 
eksportmarkederne. 
 

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

6. Litauen indsendte ansøgningen med henvisning til interventionskriteriet i artikel 2, 
litra b), i forordning (EF) nr. 1927/2006, som kræver mindst 500 afskedigelser i løbet 
af en nimåneders referenceperiode i en hovedgruppe i NACE 2 i en eller to 
sammenhængende regioner på NUTS II-niveau. 

7. Det fremgår af ansøgningen, at der er tale om 1 154 afskedigelser i 45 virksomheder, 
som alle var aktive i hovedgruppe 14 (fremstilling af beklædningsartikler) i NACE 
rev. 2 i perioden fra den 16. oktober 2008 til den 15. juli 2009. Antallet af 
afskedigelser blev beregnet i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 2, stk. 
2, andet led, i forordning (EF) nr. 1927/2006, dvs. fra den dag, hvor 
ansættelseskontrakten faktisk opsiges før dens udløb.  

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

9. Det er Kommissionens tjenestegrenes opfattelse, at det samlede antal afskedigelser 
på 1 154 i hovedgruppe 14 (fremstilling af beklædningsartikler) i NACE rev. 2 i 
Litauen i referenceperioden er tilstrækkeligt til at opfylde kriterierne i artikel 2, litra 
b), i forordning (EF) nr. 1927/2006.  

c) Redegørelse for afskedigelsernes uforudseelighed 

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

industries, June 2009 Update (den økonomiske krises virkninger for centrale sektorer i EU – situationen 
i fremstillingsindustrien og i bygge- og anlægssektoren, ajourføring juni 2009). Offentliggjort af 
Generaldirektoratet for Erhvervspolitik den 29. juni 2009. 
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10. Hverken virksomheder eller regeringer havde forudset den globale økonomiske 
krises omfang eller den hastighed, hvormed den udviklede sig. Selv om 
beklædningssektoren allerede havde haft problemer før krisen, forværrede 
recessionens omfang og den hastighed, hvormed den udviklede sig, situationen og 
forhindrede industrien i at omstrukturere.  
 

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

11. Ansøgning EGF/2009/018 LT/Manufacture of wearing apparel vedrører i alt 1 154 
afskedigelser i følgende 45 virksomheder:  
 

Baltijos importo gama 4 UAB Velana 25 
Lietuvos ir Italijos UAB Centeksas 58 UAB Viglita 131 
Lietuvos ir Vokietijos UAB Valdita 13 UAB Vygmantana 32 
UAB Dobilas 176 UAB ERC 66 
UAB Aidesa 1 UAB Siuvimo paslaugos  1 
UAB Almedija 24 UAB Ausigma 1 
UAB Disoksa 8 UAB Nevežio siuvykla 37 
UAB Elva 4 UAB Elkada 4 
UAB Fuerteventura baltic 1 UAB La-Nika Baltic LTd. 3 
UAB Irvė 16 UAB Nevėžis 4 
UAB Kailių mitas 1 UAB Audenta 14 
UAB Kamelė 20 UAB Skininja 2 
UAB LCG 1 UAB Vilaugė 1 
UAB Lelija 4 UAB Angliški mados namai 1 
UAB Prekybos namai Eksa 1 UAB Telšių Šatrija 156 
UAB Romansas  1 UAB Jonatex 173 
UAB Siulveta 10 V. Gembutienės siuvimo salonas Vinega 3 
UAB Siuvita 62 UAB Ausvija 12 
UAB Textilite 1 UAB Fashion production Kaunas  1 
UAB Textrix 2 UAB SNT-Group 12 
UAB Trikolit  11 UAB Silveda 12 
UAB Tūta 3 UAB Kerpienės firma 14 
UAB Vainora 27  

 

12. 491 af de 1 154 afskedigede arbejdstagere er tiltænkt støtte. Heraf er 7,1 % mænd og 
92,9 % kvinder. 70 % er i aldersgruppen 25-54, 29 % er i aldersgruppen 55-64, og 
>1 % er i aldersgruppen under 25. Der er ingen i aldersgruppen over 65. Hvad angår 
faggrupper4, indgår 7 (1,4 % af de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte) arbejdstagere i 
kategorien "ledere", 21 (4,3 %) i kategorien "fagfolk", 18 (3,7 %) i kategorien 
"teknikere og lignende ikke-tekniske erhverv", 16 (3,3 %) i kategorien 
"kontorpersonale", 17 (3,5 %) i kategorien "beskæftigede i servicefag, 
handelspersonale og sælgere", 20 (4,1 %) i kategorien "faglærte arbejdere i landbrug 

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

vedtaget i december 2007. 
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og fiskeri", 313 (63,7 %) i kategorien "arbejdere inden for håndværk og lignende 
erhverv", 13 (2,6 %) i kategorien "operatør- og monteringsarbejde samt 
transportarbejde" og 66 (13,4 %) i kategorien "elementær beskæftigelse". 24 af de 
arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, har et langvarigt helbredsproblem eller handicap. 
Alle de afskedigede arbejdstagere og alle de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, er 
EU-borgere. 
 

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

13. Hele Litauens geografiske område er berørt af afskedigelserne i 
beklædningsindustrien. 

De vigtigste interessenter er Litauens nationale arbejdsformidling, de lokale 
arbejdsformidlinger (for distrikter og amter), kommunerne, arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationerne, erhvervsuddannelsescentre, handelskammeret samt det 
statslige socialforsikringsråd og arbejdstilsyn.  
 

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

14. Litauen er en af de medlemsstater, der har den højeste arbejdsløshed i EU. 
Arbejdsløsheden er steget markant siden begyndelsen af den økonomiske og 
finansielle krise med 10,9 % i en tolvmåneders periode og nåede i juli 2009 op på 
16,7 %.  
 
Beklædningsindustrien har været særlig hårdt ramt og mistede 21,1 % af 
arbejdspladserne i Litauen alene i perioden mellem andet halvår i 2007 og andet 
halvår i 2008. Den økonomiske krise har forværret situationen og har på grund af 
koncentrationen af kvinder i denne sektor medvirket til at fordoble arbejdsløsheden 
blandt kvinder i Litauen i en etårig periode, der løber indtil juli 2009. 

15. Konklusionen er, at under disse omstændigheder må afskedigelserne siges at have 
negative virkninger for den beskrevne nationale og lokale økonomi.  
 

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

16. Den foreslåede pakke af individualiserede foranstaltninger, som er beskrevet i 
ansøgningen, omfatter ti særskilte aktioner i tillæg til den tekniske bistand, som er 
nødvendig for at gennemføre pakken. De ti aktioner, som i kombination udgør en 
samordnet pakke af individualiserede tilbud, der har til formål at reintegrere 
arbejdstagerne på arbejdsmarkedet, omfatter: 

– Efteruddannelse og omskoling for arbejdstagere med kvalifikationer, som ikke 
efterspørges på det lokale arbejdsmarked. Denne form for uddannelse vil fokusere 
på at give arbejdstagerne kvalifikationer, som der er efterspørgsel efter. 
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Aktionerne vil i gennemsnit vare fem måneder, og 130 arbejdstagere forventes at 
drage fordel heraf. 

– Hjælp til genplacering gennem beskæftigelsesstøtte i henhold til den litauiske lov 
om beskæftigelsesstøtte, som vil blive tilbudt i tre forskellige former:  
a) Beskæftigelsestilskud til arbejdstagere, som er særdeles dårligt stillede og har 
forsørgelsesberettigede børn under 8 år eller selv er over 50 år, for at tilskynde 
dem til at forblive på eller vende tilbage til arbejdsmarkedet. 110 arbejdstagere 
forventes at drage fordel af denne aktion, som vil vare mellem 6 og 12 måneder. 
b) Støtte til tilegnelse af erhvervskvalifikationer for 30 arbejdstagere. På den 
måde vil arbejdstagerne kunne tilegne sig nye kvalifikationer direkte på 
arbejdspladsen. 
c) Særlig tidsbegrænset offentlig beskæftigelse i højst 6 måneder for 
arbejdstagere uden kvalifikationer, som risikerer at blive udelukket fra 
arbejdsmarkedet. 100 arbejdstagere forventes at drage fordel af sidstnævnte 
aktion. 

– Uddannelsestillæg til afskedigede arbejdstagere, som deltager i efteruddannelse og 
omskoling (som beskrevet ovenfor). Et ekstra tillæg vil sætte arbejdstagerne i 
stand til at betale udgifter til transport til og fra uddannelsesstedet. 130 
arbejdstagere vil drage fordel af denne støtteforanstaltning, som forventes at vare 
5 måneder i gennemsnit.  

– Iværksætterstøtte – to ensartede foranstaltninger, som hovedsagelig adskiller sig 
fra hinanden med hensyn til omfang, til afskedigede arbejdstagere, som etablerer 
egen virksomhed.  
I begge tilfælde er arbejdstagerne berettiget til kompensation for efteruddannelse 
eller vejledning i virksomhedsopstart eller virksomhedsorganisation, 
kompensation for udgifter til registrering af selvstændig erhvervsvirksomhed, 
sundheds- og socialforanstaltninger, forsikringsudgifter samt udgifter til maskiner, 
udstyr og redskaber til arbejdspladsen.  
I forbindelse med den første foranstaltning må den samlede iværksætterstøtte i 
henhold til nationale bestemmelser højst svare til 15 gange den månedlige 
mindsteløn. 35 arbejdstagere forventes at drage fordel af denne aktion.  
Yderligere 5 arbejdstagere forventes at drage fordel af udvidet iværksætterstøtte, 
som er baseret på litauisk lov om beskæftigelsesstøtte. Loftet over støtten er 
højere. 

– Mobilitetsstøtte – med det formål at lette geografisk mobilitet og give afskedigede 
arbejdstagere mulighed for at søge nyt arbejde uden for det område, hvor de i 
øjeblikket bor. Med denne foranstaltning forventes 15 arbejdstagere at få støtte til 
dækning af rejseomkostninger i højst tre måneder. 

– Beskæftigelsesincitamenter – med det formål at tilskynde afskedigede 
arbejdstagere til at acceptere anden beskæftigelse så hurtigt som muligt. Der kan 
udbetales bonus svarende til tre gange mindstelønnen til arbejdstagere, som 
accepterer en tidsubegrænset eller tidsbegrænset kontrakt af mindst 6 måneders 
varighed i løbet af de 2 første måneder efter at være blevet registreret ved den 
lokale arbejdsformidling. 25 arbejdstagere forventes at drage fordel af denne 
foranstaltning. 
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– Midlertidig finansiel støtte, som skal motivere afskedigede arbejdstagere til at 
acceptere et nyt job til en lavere løn end i deres tidligere job. Støtten udbetales til 
arbejdstagere, som accepterer et nyt job i henhold til en kontrakt af mindst seks 
måneders varighed (kontrakten kan enten være tidsubegrænset eller 
tidsbegrænset). 25 arbejdstagere forventes at drage fordel af denne aktion. 

– Jobsøgningsstøtte – hvor afskedigede arbejdstagere, som deltager i aktiv 
jobsøgning, er berettiget til tidsbegrænset støtte svarende til 15 % af 
mindstelønnen i Litauen i en periode på op til tre måneder. 400 arbejdstagere 
forventes at drage fordel af denne aktion. 

– Støtte til børnepasning og omsorg for handicappede familiemedlemmer – med det 
formål at lette reintegration af afskedigede arbejdstagere med 
forsørgelsesberettigede børn (under 8 år) eller handicappede familiemedlemmer 
med særlige omsorgsbehov. Der ydes et ekstra tillæg i en periode på højst tre 
måneder til dækning af yderligere omkostninger for arbejdstagere til 
efteruddannelse eller andre aktioner. 55 arbejdstagere forventes at drage fordel af 
denne aktion.  
Yderligere 15 arbejdstagere vil drage fordel af støtte til dækning af omkostninger i 
forbindelse med forsørgelsesberettigede børn (under 8 år) eller handicappede 
familiemedlemmer med særlige omsorgsbehov i en periode på højst 6 måneder 
efter at have startet på et nyt job. 

– Støtte til forbedring af kvalifikationer – som er særlig rettet mod 10 afskedigede 
arbejdstagere med en højere uddannelse, således at de kan erhverve nye 
kompetencer og dermed lettere reintegreres på arbejdsmarkedet. 

17. De administrationsomkostninger, som er beskrevet i ansøgningen i 
overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 1927/2006, dækker 
forberedelse, forvaltning og kontrol i forbindelse med ansøgningen samt information 
og offentlig omtale.  

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

De litauiske myndigheder anslår de samlede omkostninger til disse tilbud til 748 980 
EUR og administrationsomkostningerne til 56 375 EUR (= 7 % af det samlede 
beløb). Der anmodes om et bidrag fra Globaliseringsfonden på i alt 523 481 EUR 
(65 % af de samlede omkostninger).  
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Aktioner Anslået antal 
arbejdstage-
re, som er 

tiltænkt støtte

Anslåede 
omkostninger (i 

EUR) pr. 
arbejdstager, 

som er tiltænkt 
støtte 

Samlede 
omkost-ninger 

i EUR 
(Globalise-
ringsfonden 
og national 

medfinansie-
ring) 

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

Efteruddannelse og omskoling 130 870 113 100

Hjælp til genplacering 240 974 233 760

Uddannelsestillæg 130 900 117 000

Iværksætterstøtte (grundlæggende) 35 3 475 121 625

Iværksætterstøtte (udvidet) 5 8 690 43 450

Mobilitetsstøtte 15 210 3 150

Beskæftigelsesincitamenter 25 690 17 250

Midlertidig finansiel støtte 25 690 17 250

Jobsøgningsstøtte 400 100 40 000

Støtte til børnepasning og omsorg for 
handicappede familiemedlemmer (under 
efteruddannelse) 

55 139 7 645

Støtte til børnepasning og omsorg for 
handicappede familiemedlemmer (under 
beskæftigelse) 

15 1 390 20 850

Støtte til forbedring af kvalifikationer 10 1 390 13 900

Subtotal – individualiserede tilbud   748 980

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

Forberedelse   0

Forvaltning   50 475

Information og offentlig omtale   2 500

Kontrol   3 400
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Subtotal - 
administrationsomkostninger 

  56 375

SAMLEDE ANSLÅEDE OMKOSTNINGER   805 355

Bidrag fra Globaliseringsfonden (65 % 
af de samlede omkostninger) 

  523 481

19. Hvad angår komplementaritet med aktioner, der støttes under strukturfondene, 
bekræfter Litauen, at ovennævnte foranstaltninger er komplementære. 
Globaliseringsfondens støtte tager direkte sigte på at afbøde konsekvenserne af 
masseafskedigelser, som hænger sammen med følgerne af globaliseringen, mens 
støtten fra Den Europæiske Socialfond (ESF) er programmeret og anvendes til at 
finansiere aktive arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i programmeringsperioden 
2007-2013. ESF's støtte er flerårig og uegnet til at reagere hurtigt på uventede 
ændringer på arbejdsmarkedet i modsætning til støtten fra Globaliseringsfonden.
  
 

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

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

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

i) Procedurer for høring af arbejdsmarkedets parter 

21. De litauiske myndigheder bekræftede, at pakken af foranstaltninger er udarbejdet i 
fuld enighed med arbejdsmarkedsparterne, og at alle foranstaltningerne i pakken har 
arbejdsmarkedsparternes opbakning. 

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

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

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

• bekræfte, at det finansielle bidrag fra Globaliseringsfonden ikke erstatter 
foranstaltninger, som det påhviler virksomheder at gennemføre i henhold til 
national lovgivning eller kollektive aftaler 

• dokumentere, at de påtænkte aktioner er støtte til de enkelte ansatte og ikke skal 
tjene til omlægning af virksomheder eller sektorer 
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• bekræfte, at de under pkt. 16-18 omhandlede støtteberettigede aktioner ikke 
modtager støtte under andre af EU's finansielle instrumenter. 
 

24. k) Forvaltnings- og kontrolsystemer  

Litauen foreslår, at det finansielle tilskud hovedsagelig forvaltes og kontrolleres af de 
samme myndigheder og organer som dem, der er ansvarlige for anvendelse af og 
tilsyn med finansiering til Litauen fra Den Europæiske Socialfond (ESF), og navnlig 
fællesskabsinitiativet Equal. Ministeriet for socialsikring og arbejde er udpeget som 
forvaltningsmyndighed, og Litauens nationale arbejdsformidling, som henhører 
under ministeriet, vil fungere som mellemled for Globaliseringsfonden.  
 

l) Konklusion 

25. Sammenfattende foreslås det af ovenstående grunde at godkende Litauens ansøgning 
EGF/2009/018 LT/Manufacture of wearing apparel vedrørende afskedigelser i 
beklædningsindustrien, idet det er påvist, at der er en direkte forbindelse mellem 
afskedigelserne og den globale økonomiske og finansielle krise, samt at 
afskedigelserne har medført alvorlige økonomiske forstyrrelser med konsekvenser 
for beskæftigelsen og økonomien. Der er blevet foreslået en samordnet pakke 
bestående af støtteberettigede individualiserede tilbud. Det foreslås derfor at 
mobilisere Globaliseringsfonden som reaktion på den litauiske ansøgning. 

FINANSIERING 

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

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

• Efter fratrækning af allerede godkendte beløb og beløb, der allerede foreslås bevilget, er et 
beløb på 446 960 953 EUR stadig til rådighed. Det foreslås at anvende 523 481 EUR fra 
Globaliseringsfonden i forbindelse med ansøgning EGF/2009/018 LT/Manufacture of 
wearing apparel.  
 

KOMMISSIONEN OPFORDRES DERFOR TIL: 

– at konkludere, at betingelserne for et finansielt bidrag fra Globaliseringsfonden i 
forbindelse med Litauens ansøgning EGF/2009/018 LT/Manufacture of wearing er opfyldt 

– at forelægge budgetmyndigheden et forslag om godkendelse af forpligtelsesbevillinger 
svarende til 523 481 EUR, jf. pkt. 18, samt en anmodning om overførsel af dette beløb i 
form af forpligtelsesbevillinger til budgetpost 04.0501 (Den Europæiske Fond for 
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Tilpasning til Globaliseringen) i overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) 
nr. 1927/2006 

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




