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KOMUNIKATAS KOMISIJAI 

dėl Lietuvos paraiškos „EGF/2009/018 Lt/Drabužių siuvimas“ skirti 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo finansinę paramą 

Atsižvelgdama į darbuotojų atleidimą iš kelių Lietuvos NUTS II (LT00) regione NACE 2 
red.1 14 skyriaus (drabužių siuvimas) sektoriuje veikiančių įmonių, Lietuva pateikė paraišką 
„EGF/2009/018 Lt/Drabužių siuvimas“ skirti Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondo (toliau – EGF) finansinę paramą. 

1. Lietuvos valdžios institucijų paraišką Komisija gavo 2009 m. rugsėjo 23 d. 

2. Paraiška atitinka EGF paramos skyrimo sąlygas, nustatytas 2006 m. gruodžio 20 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiančio Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą2, 2 straipsnio b punkte, ir buvo 
pateikta per 10 savaičių laikotarpį, nurodytą reglamento 5 straipsnyje. 

PARAIŠKOS SANTRAUKA IR ANALIZĖ 

a) Darbuotojų atleidimo ir finansų ir ekonomikos krizės ryšio analizė 

3. Paraiška susijusi su 1 154 darbuotojų atleidimu iš drabužių siuvimo įmonių per 
devynių mėnesių ataskaitinį laikotarpį nuo 2008 m. spalio 16 d. iki 2009 m. liepos 
15 d. 

4. Norėdama įrodyti, kad šie atleidimai yra susiję su finansų ir ekonomikos krize, 
Lietuva teigia, kad pasaulinė krizė padarė didžiulį poveikį tekstilės gaminių ir 
drabužių paklausai Lietuvoje ir eksporto rinkose. Nustatyta, kad visoje ES tekstilės 
gamyba 2008 m. antrąjį pusmetį mažėjo ir dar labiau smuko 2009 m. Drabužių 
siuvimo sektoriui 2008 m. pavyko krizei šiek tiek atsispirti, tačiau vėliau gamyba 
taip pat pradėjo smukti. Pirmąjį 2009 m. ketvirtį tekstilės ir drabužių įmonių gamyba 
sumažėjo daugiau nei 20 proc., palyginti su pirmuoju ankstesnių metų ketvirčiu. 
2009 m. balandį gamyba ir toliau buvo sumažėjusi daugiau nei 20 proc. 2009 m. 
pirmąjį ketvirtį prekybos deficitas staigiai padidėjo 19 proc., daugiausiai dėl labai 
sumažėjusio eksportuojamų gaminių pardavimo visiems prekybos partneriams, o 
ypač patiems didžiausiems, kaip antai JAV, Japonijai, Rusijai ir Turkijai 
(vidutiniškai 20 proc.). Į šias šalis eksportuojama 45 proc. visų ES tekstilės gaminių 
ir drabužių3.  
 
Lietuvai šis poveikis buvo itin stiprus: pridėtinės vertės pokytis NACE 14 skyriaus 
sektoriuje 2007 m. buvo -5,5 proc., 2008 m. jis sumažėjo iki 8,2 proc., o 2009 m. 
pirmąjį ketvirtį nuosmukis pasiekė 16,7 proc.  

                                                 
1 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis 

statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą 
(EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių. 

2 OL L 48, 2008 2 22, p. 82. 
3 „Ekonomikos krizės poveikis pagrindiniams ES sektoriams. Gamybos ir statybų pramonės padėtis“. 

Atnaujinta 2009 m. birželio mėn. Paskelbė Įmonių ir pramonės GD, 2009 m. birželio 29 d. 
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Lietuva pateikė informacijos apie drabužių siuvimo apimtis kiekvieną 2008 m. 
ketvirtį ir pirmuosius du 2009 m. ketvirčius, palygindama juos su atitinkamais 
ankstesnių metų ketvirčiais: 

2008 2009 

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. 

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

5. Taigi, Komisijos tarnybos daro išvadą, kad 1 154 drabužių siuvimo įmonių 
darbuotojų atleidimą galima susieti, kaip to reikalaujama pagal Reglamento (EB) 
1927/2006 1 ir 2 straipsnius, su finansų ir ekonomikos krize, kurios padariniai – 
stipriai sumažėjusi drabužių paklausa Lietuvoje ir eksporto rinkose. 
 

b) Duomenys apie atleidimų skaičių ir 2 straipsnio b punkto kriterijų laikymasis 

6. Šią paraišką Lietuva pateikė vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 2 
straipsnio b punkte nustatytu intervencijos kriterijumi, pagal kurį per devynių 
mėnesių ataskaitinį laikotarpį NACE 2 skyriuje viename NUTS II lygio regione arba 
dviejuose gretimuose regionuose turi būti atleista mažiausiai 500 darbuotojų. 

7. Paraiškoje nurodyta, kad nuo 2008 m. spalio 16 d. iki 2009 m. liepos 15 d. buvo 
atleisti 1 154 darbuotojai iš 45 įmonių, veikiančių NACE 2 red. 14 skyriaus 
(drabužių siuvimas) sektoriuje. Atleistų darbuotojų skaičius nustatytas kaip nurodyta 
Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 2 straipsnio 2 dalies antroje įtraukoje, t. y. nuo 
darbo sutarties nutraukimo de facto dienos, prieš jai baigiant galioti. 

8. Visa Lietuvos teritorija sudaro vieną NUTS II lygmens (LT00) regioną. 

9. Komisijos tarnybų nuomone, per ataskaitinį laikotarpį NACE 2 red. 14 skyriaus 
(drabužių siuvimas) sektoriuje prarastų darbo vietų skaičius – 1 154 –atitinka 
Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 2 straipsnio b punkte nustatytus kriterijus. 

c) Paaiškinimas apie nenumatytą šių atleidimų pobūdį 

10. Pasaulinės ekonomikos krizės tempo ir masto negalėjo numatyti nei įmonės, nei 
vyriausybės. Nors drabužių siuvimo sektoriuje dar prieš krizę buvo kilę sunkumų, dėl 
staigaus ir didelio nuosmukio ir nepaisant įmonių pastangų restruktūrizuotis padėtis 
dar labiau pablogėjo. 
 

d) Darbuotojus atleidžiančių įmonių, tiekėjų ar paskesnės gamybos grandies dalyvių, 
sektorių identifikavimas ir remtinų darbuotojų kategorijos 

11. Paraiška „EGF/2009/018 Lt/Drabužių siuvimas“ susijusi su 1 154 darbuotojų 
atleidimu iš šių 45 įmonių:  
 

Baltijos importo gama 4 UAB Velana 25 
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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 Nevėžio 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. Pagalbos prašoma 491 iš 1 154 atleistų darbuotojų. Iš jų – 7,1 proc. vyrų ir 92,9 proc. 
moterų. 70 proc. priklauso 25–54 m. amžiaus grupei, 29 proc. – 55–64 m. amžiaus 
grupei ir <1 proc. – iki 25 m. amžiaus grupei. Vyresnių nei 65 m. darbuotojų nėra. 
Skirstant į kategorijas4, 7 darbuotojai (1,4 proc. tų, kuriems numatyta skirti paramą) 
priklauso vadovų kategorijai, 21 darbuotojas (4,3 proc.) priklauso specialistų 
kategorijai, 18 darbuotojų (3,7 proc.) – technikų ir jaunesniųjų specialistų kategorijai, 
16 darbuotojų (3,3 proc.) – jaunesniųjų tarnautojų kategorijai; 17 darbuotojų 
(3,5 proc.) – aptarnavimo sferos ir prekybos darbuotojų kategorijai, 20 darbuotojų 
(4,1 proc.) – kvalifikuotų prekinio žemės ūkio ir žuvininkystės darbininkų 
kategorijai, 313 darbuotojų (63,7 proc.) – kvalifikuotų darbininkų ir amatininkų 
kategorijai, 13 darbuotojų (2,6 proc.) – įrenginių, mašinų operatorių bei surinkėjų 
kategorijai ir 66 darbuotojai (13,4 proc.) – nekvalifikuotų darbininkų kategorijai. 24 
darbuotojai iš tų, kuriems prašoma pagalbos, turi ilgalaikių sveikatos problemų arba 
yra neįgalūs. Visi atleisti darbuotojai ir visi darbuotojai, kuriems prašoma pagalbos, 
yra ES piliečiai. 
 

e) Susijusių teritorijų, jų valdžios institucijų ir kitų suinteresuotųjų šalių 
apibūdinimas 

13. Darbuotojų atleidimas iš darbužių siuvimo įmonių darė poveikį visoje Lietuvos 
teritorijoje. 

                                                 
4 Pagal TDO 2007 m. gruodžio mėn. priimtą Tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių (ISCO) 

ISCO-08. 
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Svarbiausios suinteresuotosios šalys yra Lietuvos darbo birža, apskričių ir rajonų 
darbo biržos, savivaldybės, darbdavių ir darbuotojų organizacijos, mokymo centrai, 
prekybos rūmai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir Valstybinė darbo 
inspekcija.  
 

f) Tikėtinas atleidimo poveikis užimtumui vietoje, regione ar šalyje 

14. Nedarbas Lietuvoje yra vienas didžiausių ES ir itin padidėjo prasidėjus ekonomikos 
ir finansų krizei: per dvylika mėnesių nedarbas padidėjo 10,9 proc. ir 2009 m. liepos 
mėn. pasiekė 16,7 proc.  
 
Lietuvos drabužių siuvimo įmonės nukentėjo itin smarkiai – vien nuo antrojo 
2007 m. pusmečio iki antrojo 2008 m. pusmečio čia prarasta 21,1 proc. darbo vietų. 
Ekonomikos krizė šią tendenciją dar sustiprino, o dėl to, kad šiame sektoriuje dirba 
daugiausia moterys, per metus iki 2009 m. liepos mėn. bedarbių moterų skaičius 
Lietuvoje padvigubėjo. 

15. Tokiomis aplinkybėmis galima daryti išvadą, kad šis darbuotojų atleidimas daro 
neigiamą poveikį šalies ir vietos ekonomikai.  
 

g) Suderintas remtinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketas ir 
numatomos jo sąnaudos, įskaitant jo ir struktūrinių fondų finansuojamų veiksmų 
papildomumą 

16. Paraiškoje pateiktas individualiems poreikiams pritaikytų priemonių paketo 
pasiūlymas apima dešimt atskirų veiksmų, taip pat priemonėms įgyvendinti būtiną 
techninę pagalbą. Šie dešimt veiksmų kartu sudaro suderintą individualiems 
poreikiams pritaikytų paslaugų paketą, skirtą iš naujo integruoti darbuotojus į darbo 
rinką: 

– Mokymo ir perkvalifikavimo galimybėmis bus siūloma pasinaudoti darbuotojams, 
kurių įgūdžiai nėra paklausūs vietos darbo rinkoje. Tokiais mokymais daugiausia 
dėmesio bus skiriama paklausių darbuotojų įgūdžių ugdymui. Ši veikla bus 
vykdoma vidutiniškai penkis mėnesius; numatyta, kad pagal šią priemonę pagalbą 
gaus 130 darbuotojų. 

– Pagalba atleistiems asmenims įsidarbinti bus teikiama tokiomis priemonėmis, 
kokios numatytos pagal nacionalinius užimtumo rėmimo teisės aktus; bus 
siūlomos trys skirtingos galimybės:  
a) Itin nepalankioje padėtyje esantiems darbuotojams, turintiems išlaikomų vaikų 
iki 8 m. amžiaus, ar vyresniems nei 50 m. darbuotojams bus teikiamos užimtumo 
subsidijos, skirtos skatinti juos likti darbo rinkoje arba į ją grįžti. Numatyta, kad 
pagal šią priemonę pagalbą gaus 110 darbuotojų, ji bus teikiama 6–12 mėnesių.
  
b) 30 darbuotojų bus teikiama pagalba profesiniams įgūdžiams įgyti. Jiems bus 
sudarytos sąlygos tiesiogiai įgyti naujų įgūdžių turimoje darbo vietoje. 
c) Neturintiems įgūdžių asmenims, kuriems kyla pavojus būti išstumtiems iš 
darbo rinkos, bus suteikta galimybė ne daugiau nei 6 mėnesius dirbti specialius 
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laikinus viešuosius darbus. Numatyta, kad pagal šią priemonę pagalbą gaus 100 
darbuotojų. 

– Mokymo išmokos bus mokamos mokymo ir perkvalifikavimo (kaip nurodyta 
pirmiau) programose dalyvaujantiems atleistiems darbuotojams. Papildomomis 
išmokomis darbuotojams bus suteikta galimybė nuvykti ir parvykti iš tokių 
mokymų. Ši parama bus skiriama 130 darbuotojų vidutiniškai penkis mėnesius. 

– Verslumo skatinimas – dviem panašiomis, tačiau skirtingo intensyvumo 
priemonėmis bus siekiama skatinti atleistus darbuotojus pradėti savo verslą.  
Pagal abi priemones darbuotojai galės gauti kompensacijas už mokymus arba 
konsultacijas, susijusius su verslo įmonių steigimu ir organizavimu, už savos 
įmonės registravimo išlaidas, sveikatos, socialines ir draudimo išlaidas bei darbo 
vietai reikalingos įrangos, įrenginių ir priemonių įsigijimo išlaidas.  
Taikant pirmąją priemonę, pagal nacionalines taisykles bendra verslumui skirta 
parama negali būti didesnė nei 15 minimalių mėnesio atlyginimų. Numatyta, kad 
pagal šią priemonę pagalbą gaus 35 darbuotojai.  
Numatyta, kad dar 5 darbuotojams bus taikoma intensyvesnio pobūdžio priemonė 
verslumui skatinti, pagrįsta nacionaliniais užimtumo rėmimo teisės aktais. Šiuo 
atveju maksimali pagalbos suma yra didesnė. 

– Judumo išmokos. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas geografiniam judumui ir 
suteikti galimybių atleistiems darbuotojams ieškoti darbo kitoje nei gyvenamoji 
vietoje, pagal šią priemonę ne ilgiau nei 3 mėnesius bus kompensuojamos 
maždaug 15 darbuotojų kelionių išlaidos. 

– Užimtumo skatinimo priemonės. Siekiant skatinti atleistus darbuotojus kuo 
greičiau įsidarbinti, darbuotojams, priimantiems nuolatinio ar laikino (bent 6 
mėnesių trukmės) darbo pasiūlymą per 2 mėnesius nuo užsiregistravimo vietos 
darbo biržoje, gali būti mokama trijų minimalių mėnesio atlyginimų dydžio 
priemoka. Numatyta, kad pagal šią priemonę pagalbą gaus 25 darbuotojai. 

– Laikina finansinė parama, kuria siekiama paskatinti atleistus darbuotojus priimti 
naują darbo pasiūlymą už mažesnį nei ankstesnėje darbovietėje atlyginimą, bus 
skiriama darbuotojams, kurie priima naujo darbo pasiūlymą pagal terminuotą (ne 
mažiau nei šešių mėnesių trukmės) arba neterminuotą darbo sutartį. Numatyta, 
kad pagal šią priemonę pagalbą gaus 25 darbuotojai. 

– Išmokos ieškantiesiems darbo. Aktyviai darbo ieškantys atleisti darbuotojai ne 
daugiau kaip tris mėnesius galės gauti laikiną paramą, prilygstančią 15 proc. 
minimalaus mėnesio atlyginimo Lietuvoje. Numatyta, kad pagal šią priemonę 
pagalbą gaus 400 darbuotojų. 

– Parama vaikų priežiūrai ir neįgalių šeimos narių priežiūrai. Siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas atleistiems darbuotojams, turintiems išlaikomų vaikų iki 8 m. 
arba neįgalių šeimos narių, turinčių specialių priežiūros poreikių, ne daugiau kaip 
tris mėnesius bus mokama papildoma išmoka, kad būtų kompensuotos 
papildomos išlaidos, kurias darbuotojai patirs mokydamiesi ar dalyvaudami kitoje 
veikloje. Numatyta, kad pagal šią priemonę pagalbą gaus 55 darbuotojai.  
Dar 15 darbuotojų gaus išmoką, skirtą padengti išlaikomų vaikų iki 8 m. arba 
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neįgalių šeimos narių, turinčių specialių poreikių, priežiūros išlaidas ne ilgesniu 
nei šešių mėnesių laikotarpiu nuo įsidarbinimo naujoje darbo vietoje. 

– Kvalifikacijai kelti skirta parama. Ši priemonė skirta 10 labiau išsilavinusių 
atleistų darbuotojų, siekiant padėti jiems įgyti naujų gebėjimų, kad galėtų lengviau 
integruotis į darbo rinką. 

17. Paraiškoje nurodytos administracinės išlaidos pagal Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 
3 straipsnį apima paraiškos rengimo, valdymo ir kontrolės bei informavimo ir 
viešinimo veiksmų išlaidas. 

18. Individualiems poreikiams pritaikytos paslaugos yra suderinto priemonių paketo, 
kurį paraiškoje pateikė Lietuvos valdžios institucijos, dalis ir aktyvios darbo rinkos 
priemonės, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 3 straipsnį yra remtini 
veiksmai. 

Lietuvos valdžios institucijos įvertino, kad bendros šių paslaugų išlaidos yra 
748 980 EUR, o administracinės išlaidos sudaro 56 375 EUR (t. y. 7 proc. visos 
sumos). Iš viso iš EGF prašomos paramos suma yra 523 481 EUR (65 proc. bendrų 
išlaidų). 
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Veiksmai Numatytas 
remtinų 

darbuotojų 
skaičius 

Numatytos 
išlaidos vienam 

remtinam 
darbuotojui 

(EUR) 

Bendros 
išlaidos 

(bendras EGF 
ir valstybės 

finansavimas) 
(EUR) 

Individualiems poreikiams pritaikytos paslaugos (Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 
3 straipsnio pirma pastraipa) 

Profesinis mokymas ir perkvalifikavimas 130 870 113 100

Pagalba atleistiems asmenims įsidarbinti 240 974 233 760

Mokymo išmokos 130 900 117 000

Verslumo skatinimas (I) 35 3 475 121 625

Verslumo skatinimas (II) 5 8 690 43 450

Judumo išmokos 15 210 3 150

Užimtumo skatinimo priemonės 25 690 17 250

Laikina finansinė parama 25 690 17 250

Išmokos ieškantiems darbo 400 100 40 000

Parama vaikų priežiūrai ir neįgalių šeimos 
narių priežiūrai (mokantis) 

55 139 7 645

Parama vaikų priežiūrai ir neįgalių šeimos 
narių priežiūrai (dirbant) 

15 1 390 20 850

Kvalifikacijai kelti skirta parama 10 1 390 13 900

Individualiems poreikiams pritaikytų 
paslaugų tarpinė suma 

  748 980

Techninė pagalba, skirta panaudoti EGF lėšas (Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 
3 straipsnio trečia pastraipa) 

Rengimas   0

Valdymas   50 475

Informavimas ir viešinimas   2 500

Kontrolė   3 400

Tarpinė administracinių išlaidų suma   56 375

NUMATOMOS BENDROS IŠLAIDOS   805 355
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EGF įnašas (65 % bendrų išlaidų)   523 481

19. Dėl papildomumo su struktūrinių fondų finansuojamais veiksmais, Lietuva 
patvirtina, kad pirmiau aprašytos priemonės papildo struktūrinių fondų 
finansuojamus veiksmus. EGF pagalba bus tiesiogiai siekiama švelninti dėl 
globalizacijos poveikio vykstančio masinio atleidimo iš darbo padarinius, o iš 
Europos socialinio fondo (ESF) lėšų finansuojamos 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiui numatytos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. ESF parama yra 
daugiametė ir, skirtingai nei EGF, netinkama norint greitai reaguoti į nenumatytus 
darbo rinkos sukrėtimus.  
 

h) Data (-os), kada pradėta arba planuojama pradėti teikti individualiems poreikiams 
pritaikytas paslaugas nukentėjusiems darbuotojams 

20. Individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas, skirtas nukentėjusiems 
darbuotojams ir įtrauktas į suderintų priemonių paketą, kurias siūloma bendrai 
finansuoti iš EGF, Lietuva pradėjo įgyvendinti 2009 m. spalio 1 d. 

Todėl ši data yra tinkamumo finansuoti bet kokią iš EGF skiriamą pagalbą 
laikotarpio pradžia.  
 

i) Konsultacijų su socialiniais partneriais tvarka 

21. Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad priemonių paketas buvo parengtas 
visiškai pritariant socialiniams partneriams ir pastarieji remia visas pakete numatytas 
priemones. 

22. Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad buvo laikytasi nacionaliniuose ir ES 
teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų. 
 

j) Informacija apie veiksmus, kurie yra privalomi pagal nacionalinius teisės aktus 
arba kolektyvines sutartis 

23. Kalbant apie Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 6 straipsnyje išdėstytų kriterijų 
laikymąsi, paraiškoje pateikiami šie duomenys: 

• Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad EGF finansinė parama nepakeičia 
priemonių, kurias įmonės privalo taikyti pagal nacionalinius teisės aktus arba 
kolektyvines sutartis. 

• Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad šiais veiksmais teikiama parama 
pavieniams darbuotojams ir ji nėra naudojama įmonių arba sektorių 
restruktūrizacijai. 

• Lietuvos valdžios institucijos patvirtino, kad 16 ir 18 punktuose nurodytiems 
remtiniems veiksmams nėra skiriama pagalba pagal kitas ES finansines 
priemones. 
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24. k) Valdymo ir kontrolės sistemos 

Lietuva siūlo, kad finansinę paramą valdytų ir kontroliuotų tos pačios valdžios 
institucijos ir įstaigos, kurios atsako už Europos socialinio fondo (ESF) ir konkrečiai 
už Bendrijos iniciatyvos EQUAL finansavimo įgyvendinimą ir kontrolę Lietuvoje. 
Vadovaujančia institucija paskirta Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o 
Lietuvos darbo birža prie šios ministerijos veiks kaip tarpinė EGF institucija.  
 

1) Išvada 

25. Taigi, dėl pirmiau išvardytų priežasčių siūloma patvirtinti Lietuvos pateiktą paraišką 
„EGF/2009/018 Lt/Drabužių siuvimas“, susijusią su darbuotojų atleidimu iš drabužių 
siuvimo įmonių, kadangi įrodytas tiesioginis atleistų darbuotojų ir pasaulinės 
ekonomikos ir finansų krizės ryšys, be to, šie atleidimai labai sutrikdė ekonomiką, 
paveikė užimtumą ir šalies ūkį. Pasiūlytas suderintas individualiems poreikiams 
pritaikytų remtinų paslaugų paketas. Todėl siūloma patenkinti Lietuvos paraišką 
skiriant EGF lėšų. 

FINANSAVIMAS 

• Bendras metinis EGF biudžetas yra 500 mln. EUR. Kol kas 2009 m. buvo patvirtintas 
finansavimas pagal aštuonias paraiškas, o dar trys paraiškos, pagal kurias prašoma iš viso 
53 039 047 EUR, pateiktos biudžeto valdymo institucijai. 

• Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 12 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad kiekvienų metų 
rugsėjo 1 d. turi būti likusi bent 125 mln. EUR suma, kad būtų galima tenkinti iki metų 
pabaigos atsirandančius poreikius. 

• Atskaičius jau patvirtintas ir asignavimams numatytas sumas, nepanaudoti liko 
446 960 953 EUR. Paraiškai „EGF/2009/018 Lt/Drabužių siuvimas“ patenkinti siūloma iš 
EGF skirti 523 481 EUR. 
 

TODĖL KOMISIJA RAGINAMA: 

– padaryti išvadą, kad Lietuvos paraiška „EGF/2009/018 Lt/Drabužių siuvimas“ atitinka 
EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas; 

– pagal Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 12 straipsnio 3 dalį pateikti biudžeto valdymo 
institucijai pasiūlymą skirti 523 481 EUR asignavimus, patikslintus 18 punkte, ir prašymą 
pervesti šiuos įsipareigojimų asignavimus į 04.0501 biudžeto eilutę (Europos prisitaikymo 
prie globalizacijos padarinių fondas); 

– leisti pervesti tokią pačią mokėjimų asignavimų sumą iš 04.0217 biudžeto eilutės (Europos 
socialinis fondas (ESF) – konvergencija) į 04.0501 biudžeto eilutę (Europos prisitaikymo 
prie globalizacijos padarinių fondas). 




