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TEATIS KOMISJONILE, 

milles käsitletakse Leedu esitatud taotlust „EGF/2009/018 LT/rõivatootmine”  
rahalise toetuse saamiseks 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondilt 

Leedu esitas taotluse „EGF/2009/018 LT/rõivatootmine”, et saada Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondilt (edaspidi „EGF”) rahalist toetust seoses koondamistega, mis 
leidsid aset Leedus (NUTS II tasandi piirkond (LT00)) NACE Revision 21 osasse 14 
(rõivatootmine) kuuluvates ettevõtetes. 

1. Komisjon sai Leedu ametiasutuste esitatud taotluse 23. septembril 2009. 

2. Taotlus vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määruse 
(EÜ) nr 1927/2006 (Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta)2 
artikli 2 punktis b sätestatud EGFi kasutamise tingimustele ja see esitati kõnealuse 
määruse artiklis 5 sätestatud 10nädalase tähtaja jooksul. 

TAOTLUSE KOKKUVÕTE JA ANALÜÜS 

a) Koondamiste ja finants- ja majanduskriisi vahelise seose analüüs 

3. Taotlus on esitatud seoses rõivatootmise sektoris aset leidnud 1154 
koondamisjuhuga, mis toimusid üheksa kuu jooksul (vaatlusperioodiks on 
ajavahemik 16. oktoobrist 2008 kuni 15. juulini 2009).  

4. Koondamiste ning finants- ja majanduskriisi vahelise seose tõendamiseks on Leedu 
esitanud väite, et üleilmne finants- ja majanduskriis on tugevalt mõjutanud 
tekstiilitoodete ja rõivaste nõudlust Leedus ning Leedu eksportturgudel. Tootmise 
langus ELi tekstiilisektoris tervikuna, mida täheldati juba 2008. aasta teisel poolel, 
süvenes 2009. aastal. Rõivatootmine, mis 2008. aastal püsis veel suhteliselt 
stabiilsena, hakkas samuti langema. 2009. aasta esimeses kvartalis langes tekstiili- ja 
rõivatööstuse toodangu maht eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes üle 20 %. 
2009. aasta aprilli seisuga oli tootmise vähenemine jätkuvalt üle 20 %. 2009. aasta 
esimeses kvartalis tõusis järsult kaubandusdefitsiit (19 %), seda peamiselt seetõttu, et 
kõigile kaubanduspartneritele (eelkõige kõige olulisematele nagu USA, Jaapan, 
Venemaa ja Türgi) suunatud eksport vähenes oluliselt (keskmiselt 20 %). Kogu ELi 
tekstiili- ja rõivatoodangust eksporditakse 45 % nimetatud riikidesse3.  
 
Leedule avaldas see suurt mõju, 2007. aastal langes lisandväärtus NACE osas 14 
(rõivatootmine) 5,5 %, 2008. aastal langus jätkus (8,2 %) ning 2009. aasta esimeses 
kvartalis jõudis langus 16,7 % tasemele.  

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1893/2006, 20. detsember 2006, millega kehtestatakse 

majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust 
(EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi. 

2 ELT L 48, 22.2.2008, lk 82. 
3 Impact of the economic crisis on key sectors of the EU – the case of the manufacturing and construction 

industries, June 2009 Update. Tööstuse ja ettevõtluse peadirektoraat, 29. juuni 2009. 
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Leedu esitas teabe, et rõivatootmise mahud 2008. aastal ja 2009. aasta esimeses 
pooles olid kvartalite kaupa eelmiste aastate vastavate kvartalitega võrreldes 
järgmised:  

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. Komisjoni talituste arvamus on kokkuvõtvalt järgmine: määruse (EÜ) nr 1927/2006 
artiklites 1 ja 2 nõutu põhjal võib seostada rõivatootmise sektoris aset leidnud 1154 
koondamisjuhtu finants-ja majanduskriisiga, mille tagajärjel vähenes järsult rõivaste 
nõudlus Leedus ja Leedu eksportturgudel.  
 

b) Koondamiste arvu tõendamine ja vastavus artikli 2 punktis b esitatud 
kriteeriumidele 

6. Leedu esitas kõnealuse taotluse määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punkti b 
sekkumiskriteeriumi alusel, mille kohaselt on fondist abi saamise tingimuseks 
vähemalt 500 töötaja koondamine 9kuulise vaatlusperioodi jooksul NACE Rev 2 ühe 
osa alla kuuluvas valdkonnas NUTS II tasandi ühes piirkonnas või kahes külgnevas 
piirkonnas.  

7. Taotluses on ära toodud 1154 koondamisjuhtu 45 ettevõttes, mis on tegevad sektoris, 
mis kuulub NACE Rev 2 osasse 14 (rõivatootmine), ning mis leidsid aset 16. 
oktoobrist 2008 kuni 15. juulini 2009. Kõik koondamised toimusid määruse (EÜ) nr 
1927/2006 artikli 2 lõike 2 teise lõigu kohaselt, st töölepingu tegeliku lõpetamise 
kuupäevast enne lepingu ettenähtud lõppu.  

8. Kogu Leedu territoorium moodustab NUTS II tasandil üheainsa piirkonna (LT00).  

9. Komisjoni talitused on arvamusel, et 1154 töökoha kaotust, mis Leedus kõnealusel 
vaatlusperioodil kokku NACE Rev 2 osasse 14 (rõivatootmine) kuuluvas sektoris 
aset leidsid, vastavad määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punktis b esitatud 
kriteeriumile.  

c) Selgitus koondamiste ettenägematuse kohta 

10. Globaalse majanduskriisi leviku kiirust ja sügavust ei näinud ette ei ettevõtjad ega 
valitsused. Kuigi rõivatootmissektoris esines raskusi ka enne kriisi, raskendas 
majanduslanguse kiirus ja sügavus olukorda ning muutis tootmisharu jõupingutused 
ümberkorralduse vallas olematuks. 

d) Koondamisi teostavate ettevõtete, tarnijate või tootmisahela järgmise etapi 
tootjate, sektorite ning asjaomaste töötajate kategooriate kindlaksmääramine 

11. Taotlus „EGF/2009/018 LT/rõivatootmine” hõlmab kokku 1154 koondamisjuhtu 
järgmises 45 ettevõttes:  
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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. 1154st koondamisjuhust on kavandatud abi osutada 491 puhul. Abi taotlejatest on 7,1 
% mehed ja 92,9 % naised. 70 % on vanuses 25–54, 29 % on vanuses 55–64 ning 
alla 1 % on alla 25 aasta vanused. Keegi neist ei ole üle 65 aasta vana. Kategooriate4 
järgi kuuluvad 7 inimest (1,4 % abitaotluse esitajatest) töötaja kategooriasse „juhid”, 
21 inimest (4,3 %) kategooriasse „oskustöölised”; 18 inimest (3,7 %) kategooriasse 
„keskastme spetsialistid ja tehnikud”; 16 inimest (3,3 %) kategooriasse „ametnikud”; 
17 inimest (3,5 %) kuuluvad kategooriasse „teenindus- ja müügitöötajad”; 20 inimest 
(4,1 %) kuuluvad kategooriasse „põllumajanduse ja kalanduse oskustöölised”; 313 
inimest (63,7 %) kategooriasse „oskus- ja käsitöölised”; 13 inimest (2,6 %) 
kategooriasse „seadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad”; ja 66 inimest (13,4 %) 
kategooriasse „lihttöölised”. 24-l töötajal, kellele on kavandatud toetust anda, on 
pikaajaline terviseprobleem või puue. Kõik koondatud töötajad ja kõik toetatavad on 
ELi kodanikud. 

e) Taotlusega hõlmatud territooriumi kirjeldus, territooriumil asuvad ametiasutused 
ja huvirühmad 

13. Koondamised rõivatootmissektoris mõjutavad kogu Leedu territooriumi. 

Peamisteks huvirühmadeks on Leedu tööbörs, piirkondlikud tööbörsid, kohalikud 
omavalitsused, tööandjate ja töövõtjate organisatsioonid, koolituskeskused, 
kaubanduskoda, Leedu riigi sotsiaalkindlustusamet ja tööinspektsioon. 

                                                 
4 Detsembris 2007 vastuvõetud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) ameti- ja kutsealade koodide 

rahvusvahelise loetelu (ISCO-88) järgi. 
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f) Koondamiste eeldatav mõju kohalikule, piirkondlikule või riigi tööhõivele 

14. Leedus on üks kõrgemaid töötuse protsente ELi riikide hulgas, see tõusis järsult 
majandus- ja finantskriisi algusaegadest peale, suurenes 12 kuu jooksul 10,9 % ning 
jõudis 2009. aasta juulis 16,7 %ni.  
 
Rõivatootmissektoris oli mõju väga negatiivne, üksnes 2007. aasta teise poole ja 
2008. aasta teise poole vahelisel ajal kadus Leedus selles sektoris 21,1 % 
töökohtadest. Majanduskriis teravdas seda olukorda ning naiste suure osakaalu tõttu 
selles tootmisharus kasvas naiste töötuse määr Leedus aasta jooksul kuni 2009. aasta 
juulini kahekordseks. 

15. Asjaolusid arvestades võib kokkuvõttes tõdeda, et koondamistel on riiklikule ja 
kohalikule majandusele negatiivne mõju. 

g) Rahastatav kooskõlastatud individuaalsete teenuste pakett ja selle hinnanguline 
kulude jaotus, kaasa arvatud selle täiendavus struktuurifondidest rahastatavate 
meetmetega 

16. Kavandatud individuaalsete meetmete pakett, mida taotlus sisaldas, hõlmab lisaks 
paketi rakendamiseks vajalike tehnilise abi meetmetele kümmet eraldi meedet. Need 
kümme meedet, mis üheskoos moodustavad kooskõlastatud individuaalsete teenuste 
paketi ning mille eesmärk on töötajate tööturule tagasitoomine, on järgmised: 

– Koolitus ja ümberõpe: teenust osutatakse töötajatele, kelle oskuste valdkonnas 
puudub kohalikul tööturul nõudlus. Koolitus keskendub sellele, et neil töötajatel 
aidatakse omandada oskusi, mille järele on nõudlus. Meetmete kestus on 
keskmiselt viis kuud ja eeldatakse, et selle meetme kaudu omandab uusi oskusi 
130 töötajat. 

– Töövahenduse toetamine: teenus on toetatavate töövõimaluste loomiseks tööhõive 
toetamist käsitleva riikliku õiguse raames ja seda osutatakse kolmel viisil:  
a) Töötajatele, kes on eriti ebasoodsas olukorras, kellel on alla 8-aastased 
ülalpeetavad lapsed või kes on üle 50 aasta vanad, makstakse tööhõivetoetust, et 
soodustada nende tööturule jäämist või naasmist. On kavandatud, et selle 6 kuni 
12 kuud kestva meetme kaudu saab abi 110 töötajat.  
b) 30 töötajale antakse toetust kutseoskuste omandamiseks. Neil võimaldatakse 
omandada uusi oskusi otse töökohal.  
c) Nendele, kellel puuduvad oskused ning keda ohustab tööturult välja langemine, 
pakutakse spetsiaalset, tähtajalist riiklikult toetatavat tööd maksimaalselt kuueks 
kuuks. On kavandatud, et viimatinimetatud meetme kaudu saab toetust 100 
töötajat. 

– Koolitustoetus: rahalist toetust makstakse koondatud töötajatele, kes osalevad 
koolitusel ja ümberõppel (vt eespool). Täiendav toetus on ette nähtud neile 
töötajatele, kes peavad koolitusel käimiseks läbima pikemaid vahemaid. Toetus on 
ettenähtud 130 töötajale, hinnanguliselt antakse toetust keskmiselt viis kuud.  

– Ettevõtluse edendamine – kaks sarnast meedet, mille erinevus seisneb peamiselt 
meetme intensiivsuses; meetmete eesmärk on aidata koondatud töötajatel oma 
ettevõtet asutada.  
Mõlema meetme puhul on töötajatel õigus saada kompensatsiooni ettevõtlusega 
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alustamise või ettevõtluse organiseerimise teemaliseks koolituseks või 
nõustamiseks, kompenseeritakse kulud, mis on seotud füüsilisest isikust 
ettevõtjaks registreerimise, tervishoiu- ja sotsiaalkindlustusmaksetega ning kulud 
töökohal vajaminevate masinate, seadmete või vahendite ostmiseks.  
Riiklike eeskirjade kohaselt ei tohi ettevõtlustoetus kokku esimese meetme puhul 
ületada 15-kordset minimaalset kuupalka. On kavandatud, et nimetatud meetme 
kaudu saab toetust 35 töötajat.  
Eeldatakse, et veel 5 töötajat saab toetust intensiivsema ettevõtluse edendamise 
meetme kaudu, mille aluseks on tööhõive edendamise riiklikud meetmed. Toetuse 
ülempiir on kõrgem. 

– Liikuvuse toetused – meetme kaudu antakse hinnanguliselt kümnele töötajale 
sõidukulude toetust, et soodustada geograafilist liikuvust ning võimaldada 
koondatud töötajatel otsida uut tööd väljaspool praegust elamispiirkonda; 
sõidukulude toetust antakse maksimaalselt kolm kuud. 

– Töötamise stiimulid – meede, millega innustatakse koondatud töötajaid vastu 
võtma uut töökohta nii ruttu kui võimalik, boonusena võidakse neile töötajatele, 
kes kohalikul tööbörsil registreerimise päevast kahe kuu jooksul sõlmivad alalise 
või ajutise töölepingu (minimaalselt kuueks kuuks), maksta kolmekordset 
miinimumpalka. On kavandatud, et nimetatud meetme kaudu saab toetust 25 
töötajat. 

– Ajutine finantsabi, mille eesmärk on motiveerida koondatud töötajaid vastu võtma 
uut, varasemast madalamapalgalist töökohta. Finantsabi makstakse töötajatele, kes 
sõlmivad uue töölepingu vähemalt kuueks kuuks (leping võib olla nii ajutine kui 
ka alaline). On kavandatud, et nimetatud meetme kaudu saab toetust 25 töötajat. 

– Tööotsingutoetus – koondatud töötajad, kes tegelevad aktiivselt töö otsimisega, 
võivad saada tähtajalist toetust, mis võrdub 15 %ga Leedu miinimumpalgast ja 
mida makstakse kuni kolm kuud. On kavandatud, et nimetatud meetme kaudu 
saab toetust 400 töötajat. 

– Toetus lastehoiu ja puudega pereliikme hoolduse eest – et lihtsustada 
ülalpeetavaid lapsi (kuni 8aastased) omavate või puudega pereliikme eest 
hoolitsevate koondatute tööturule naasmist, makstakse maksimaalselt kolm kuud 
täiendavat toetust, et katta lisakulud, mis töötajal tuleb kanda seoses koolituse või 
muude meetmetega. On kavandatud, et nimetatud meetme kaudu saab toetust 55 
töötajat.  
Lisaks antakse toetust 15 töötajale, et katta nende ülalpeetavate, kuni 8aastaste 
laste või puudega pereliikmete erihooldusega seonduvad kulud. Kõnealust toetust 
antakse maksimaalselt kuus kuud pärast töötaja uuesti tööle asumist. 

– Kvalifikatsiooni tõstmise toetus – see meede on suunatud konkreetselt kümnele 
kõrgharidusega koondatule, et nad saaksid omandada uusi pädevusi tööturule 
naasmise lihtsustamiseks. 

17. Halduskulud, nagu neid on taotluses kirjeldatud ning vastavalt määruse (EÜ) nr 
1927/2006 artiklis 3 sätestatule, hõlmavad ettevalmistus-, haldus- ja 
kontrollimeetmeid EGFi toetuse rakendamiseks, samuti teavitamist ning reklaami.  
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18. Leedu ametiasutuste taotluses esitatud individuaalsed teenused, mis moodustavad osa 
kooskõlastatud teenustepaketist, on aktiivsed tööturu meetmed, mida loetakse 
määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 3 sätestatu kohaselt toetuskõlblikeks. 

Leedu ametiasutuste hinnangu kohaselt on teenuste kogumaksumus 748 980 eurot ja 
halduskulud moodustavad 56 375 eurot (= 7 % kogukuludest). EGFilt taotletud 
toetuse suurus on 523 481 eurot (65 % kogukuludest). 
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Meetmed Meetmest 
kasu saavate 

töötajate 
hinnanguline 

arv 

Hinnanguline 
kulu ühe töötaja 
kohta (eurodes) 

Kulud kokku 
(EGF ja 
riiklik 

kaasfinantseer
imine) 

(eurodes) 

Individuaalsed teenused (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 3 esimene taane) 

Koolitus ja ümberõpe 130 870 113 100

Töövahenduse toetamine 240 974 233 760

Koolitustoetused 130 900 117 000

Ettevõtluse edendamine (põhimeede) 35 3475 121 625

Ettevõtluse edendamine (tõhustatud 
meede) 

5 8690 43 450

Liikuvustoetused 15 210 3150

Töötamise stiimulid 25 690 17 250

Ajutine finantsabi 25 690 17 250

Tööotsingutoetused 400 100 40 000

Lapse või puudega pereliikme hoolduseks 
ettenähtud toetus (koolituse ajal) 

55 139 7645

Lapse või puudega pereliikme hoolduseks 
ettenähtud toetus (töötamise ajal) 

15 1390 20 850

Kvalifikatsiooni tõstmise toetus 10 1390 13 900

Individuaalsed teenused kokku   748 980

EGFi toetuse rakendamise tehniline abi (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 3 kolmas 
taane) 

Ettevalmistamine   0

Haldusmeetmed   50 475

Teavitamine ja reklaam   2500

Kontrollimeetmed   3400

Halduskulud kokku   56 375

EELDATAVAD KULUD KOKKU   805 355
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EGFi toetus (65 % kogukuludest)   523 481

19. Mis puudutab täiendavust struktuurifondidest rahastatavate meetmetega, kinnitab 
Leedu eespool kirjeldatud meetmete täiendavust. EGFilt saadav toetus on otseselt 
ette nähtud massiliste koondamiste tagajärgede leevendamiseks, samas on Euroopa 
Sotsiaalfondilt (ESF) saadav toetus kavandatud ja seda kasutatakse aktiivse 
tööturupoliitika meetmete finantseerimiseks 2007.–2013. aasta programmiperioodil. 
ESFi vahendid on kavandatud mitmeks aastaks ja need ei sobi, vastupidiselt EGFi 
vahenditele, kiireks reageerimiseks tööturul aset leidvate ootamatute raskuste korral. 

h) Kuupäev(ad), millal alustati või kavandatakse alustada individuaalse teenuse 
osutamist asjaomastele töötajatele 

20. Leedu alustas asjaomastele töötajatele suunatud individuaalsete teenuste osutamist 1. 
oktoobril 2009. (Nimetatud teenused moodustavad osa kooskõlastatud 
teenustepaketist, mille kohta on EGFile esitatud kaasrahastamistaotlus.) 

Kõnealune kuupäev on seega toetuskõlbliku ajavahemiku alguskuupäev EGFi 
raames saadava mis tahes toetuse puhul. 

i) Menetlused, mida järgitakse sotsiaalpartneritega konsulteerimisel 

21. Leedu ametiasutused on kinnitanud, et meetmepaketti töötati välja koos 
sotsiaalpartneritega, kes toetasid kõiki paketti lisatud meetmeid. 

22. Samuti on Leedu ametiasutused kinnitanud, et täidetakse riiklikus ja ELi õiguses 
sätestatud nõudeid kollektiivse koondamise kohta. 

j) Teave meetmete kohta, mis on riikliku õiguse alusel või kollektiivlepingute 
kohaselt kohustuslikud 

23. Seoses määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 6 sätestatud kriteeriumide täitmisega on 
taotluses esitatud järgmised asjaolud: 

• Leedu ametiasutused on kinnitanud, et EGFilt saadav finantstoetus ei asenda 
meetmeid, mis on riikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute 
vastutusalas. 

• Leedu ametiasutused on selgitanud, et meetmetega toetatakse konkreetseid 
töötajaid ja neid ei kasutata mõne ettevõtte või sektori ümberkorraldamiseks. 

• Leedu ametiasutused on kinnitanud, et punktides 16 ja 18 esitatud toetuskõlblikud 
meetmeid ei toetata ELi muude rahaliste vahendite alusel. 

24. k) Haldus- ja kontrollisüsteemid  

Leedu on komisjonile teatanud, et finantstoetusi hakkavad haldama ja kontrollima 
samad ametiasutused, kes vastutavad Leedus Euroopa Sotsiaalfondi vahendite 
laekumise ja usaldatavusjärelevalve eest, täpsemalt ühenduse algatuse EQUALi eest. 
Korraldusasutuseks on määratud Leedu sotsiaalkindlustus- ja tööministeerium, selle 
alluvusse kuuluv Leedu Tööbörs on EGFi toetuste vahendusasutus. 



ET 10   ET 

l) Kokkuvõte 

25. Eespool kirjeldatud põhjustel tehakse ettepanek rahuldada Leedu taotlus 
„EGF/2009/018 LT/rõivatootmine”, mis on seotud rõivatootmissektoris aset leidnud 
koondamistega, kuna on esitatud tõendid, et kõnealused koondamised on otseselt 
tingitud üleilmsest majandus- ja finantskriisist ning kaasa toonud märkimisväärse 
negatiivse mõju tööhõivele ning piirkondlikule ja kohalikule majandusele. On tehtud 
ettepanek rakendada toetuskõlblike kooskõlastatud individuaalsete teenuste pakett. 
Vastuseks Leedu taotlusele on tehtud ettepanek kasutada EGFi vahendeid. 

RAHASTAMINE 

• Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi aasta kogueelarve on 500 miljonit eurot. 
2009. aastal on rahastamiseks heaks kiidetud siiani kaheksa taotlust, lisaks on 
eelarvepädevale asutusele esitatud veel kolm taotlust, taotlused on kogusummas 
53 039 047 eurot.  

• Määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 12 lõikes 6 on öeldud, et iga aasta 1. septembriks 
jäetakse alles vähemalt 125 miljonit eurot, et rahastada kuni aasta lõpuni vajadusi, mis 
tekkida võivad. 

• Juba heakskiidetud summade ja kavandatud kohustuste mahaarvamise järel jääb alles 
446 960 953 euro suurune summa. On tehtud ettepanek, kasutada 523 481 eurot EGFi 
vahendeid taotluse „EGF/2009/018 LT/rõivatootmine” rahuldamiseks. 

KOMISJONI KUTSUTAKSE SEEGA ÜLES: 

– tegema järeldust, et Leedu esitatud taotlus „EGF/2009/018 LT/rõivatootmine” vastab 
tingimustele, mis on vajalikud rahalise abi saamiseks EGFilt;  

– esitama eelarvepädevale asutusele ettepanekut assigneeringute heakskiitmiseks 523 481 
euro (nagu on kindlaks määratud punktis 18) suuruses summas ja taotlust, et see summa 
kantakse üle eelarvereale 04.0501 (EGFi kulukohustuste assigneeringud), nagu on 
sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 12 lõikes 3; 

– lubama, et sama suur summa kantakse maksete assigneeringutena üle eelarverealt 04.0217 
(Euroopa Sotsiaalfond (ESF) – Lähenemine) eelarvereale 04.0501 (Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fond). 




