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PAZIŅOJUMS KOMISIJAI 

par pieteikumu EGF/2009/018 LT/apģērbu ražošana, 
kas saņemts no Lietuvas par finansiālu ieguldījumu no  

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda 

Lietuva iesniedza pieteikumu EGF/2009/018 LT/apģērbu ražošana, lai saņemtu finansiālu 
ieguldījumu no Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda (turpmāk – EGF) pēc atlaišanas 
gadījumiem vairākos uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. red.1 14. nodaļas (apģērbu ražošana) 
nozarē NUTS II reģionā Lietuvā (LT00). 

1. Komisija Lietuvas iestāžu pieteikumu saņēma 2009. gada 23. septembrī. 

2. Šis pieteikums atbilst nosacījumiem par EGF izmantošanu, kā noteikts 2. panta 
b) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1927/2006 par 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi2, un tas tika iesniegts minētās 
regulas 5. pantā noteiktajā 10 nedēļu termiņā. 

PIETEIKUMA KOPSAVILKUMS UN ANALĪZE 

a) Analīze par saistību starp atlaišanas gadījumiem un finanšu un ekonomikas krīzi 

3. Pieteikums ir saistīts ar 1154 atlaišanas gadījumiem apģērbu ražošanas nozarē deviņu 
mēnešu pārskata periodā no 2008. gada 16. oktobra līdz 2009. gada 15. jūlijam.  

4. Lai noteiktu saikni starp atlaišanas gadījumiem un finanšu un ekonomikas krīzi, 
Lietuva apgalvo, ka vispārējā finanšu un ekonomikas krīze ir vērā ņemami 
ietekmējusi tekstilizstrādājumu un apģērbu pieprasījumu Lietuvā un tās eksporta 
tirgos. ES kopumā jau 2008. gada otrajā pusē reģistrētā lejupslīde tekstilizstrādājumu 
ražošanā paātrinājās 2009. gadā. Ražošana apģērbu nozarē, kas bija pietiekami 
stabila 2008. gadā, sāka samazināties. 2009. gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 
iepriekšējā gada pirmo ceturksni, ražošana tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas 
nozarē samazinājās par vairāk nekā 20 %. 2009. gada aprīlī ražošanas samazinājums 
aizvien bija vairāk nekā 20 %. Tirdzniecības deficīts 2009. gada pirmajā ceturksnī 
strauji palielinājās par 19 %, galvenokārt ievērojami sarūkot eksportam uz visām 
tirdzniecības partnervalstīm un jo īpaši uz vissvarīgākajām partnervalstīm, 
piemēram, ASV, Japānu, Krieviju un Turciju (vidēji 20 %). Šīs valstis veido 45 % no 
kopējā tekstilizstrādājumu un apģērbu eksporta ES3.  
 
Lietuvā šī spēcīgā ietekme bija labi vērojama, kur NACE 14. nodaļas nozarē 
izmaiņas pievienotajā vērtībā bija -5,5 % 2007. gadā, kas 2008. gadā samazinājās vēl 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido 

NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām 

2 OV L 48, 22.2.2008., 82. lpp. 
3 Ekonomikas krīzes ietekme uz galvenajām ES nozarēm – ražošanas un būvniecības nozarēm, 

2009. gada jūnijs, atjaunināts. Publicējis Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts, 
2009. gada 29. jūnijā. 
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par 8,2 %, un 2009. gada pirmajā ceturksnī kritums sasniedza 16,7 %.  
 
Lietuva informēja, ka apģērbu ražošanas apjoms 2008. gada visos ceturkšņos un 
2009. gada pirmajā pusē salīdzinājumā ar attiecīgo ceturksni iepriekšējā gadā bija 
šāds. 

2008. gads 2009.gads 

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis 1. ceturksnis 2. ceturksnis

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

5. Visbeidzot Komisijas dienesti uzskata, ka 1154 atlaišanas gadījumus apģērbu 
ražošanas nozarē var saistīt, kā noteikts Regulas (EK) 1927/2006 1. un 2. pantā, ar 
finanšu un ekonomikas krīzi, kas izraisījusi krasu apģērbu pieprasījuma kritumu 
Lietuvā un eksporta tirgos. 
 

b) Atlaišanas gadījumu noteikšana un atbilstība 2. panta b) punkta kritērijiem 

6. Lietuva pieteikumu iesniedza saskaņā ar intervences kritēriju, kas paredzēts 2. panta 
b) punktā Regulā (EK) Nr. 1927/2006, kurā ir noteikti vismaz 500 atlaišanas 
gadījumi deviņu mēnešu pārskata periodā NACE 2. red. līmenī vienā reģionā vai 
divos kaimiņu reģionos NUTS II līmenī.  

7. Pieteikumā norādīti 1154 atlaišanas gadījumi 45 uzņēmumos, kuri no 2008. gada 
16. oktobra līdz 2009. gada 15. jūlijam darbojās NACE 2. red. 14. nodaļas (apģērbu 
ražošana) nozarē. Šos atlaišanas gadījumus aprēķināja saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1927/2006 2. panta 2. punkta otro ievilkumu, proti, no darba līguma faktiskās 
izbeigšanas dienas pirms tā termiņa beigām.  

8. Visa Lietuvas teritorija ir viens reģions NUTS II līmenī (LT00). 

9. Komisijas dienesti uzskata, ka 1154 darba vietu zaudējums NACE 2. red. 14. nodaļas 
(apģērbu ražošana) nozarē Lietuvā pārskata periodā atbilst Regulas (EK) 
Nr. 1927/2006 2. panta b) punktā noteiktajiem kritērijiem.  

c) Paskaidrojums par šo atlaišanas gadījumu neparedzēto būtību 

10. Vispārējās ekonomikas krīzes ātrumu un nopietnību neparedzēja ne uzņēmumi, ne 
valdības. Lai gan apģērbu ražošanas nozare saskārās ar grūtībām jau pirms krīzes, 
lejupslīdes ātrums un nopietnība saasināja situāciju, apsteidzot nozaru centienus 
pārstrukturēties. 
 

d) To uzņēmumu identifikācija, kuri atlaiž darbiniekus, piegādes uzņēmumi vai 
pakārtotās ražošanas uzņēmumi, nozares un darbinieku mērķa kategorijas 

11. Pieteikums EGF/2009/018 LT/apģērbu ražošana attiecas kopumā uz 1154 atlaišanas 
gadījumiem šādos 45 uzņēmumos:  
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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. 491 no 1154 atlaistajiem darbiniekiem ir atbalsta mērķa grupa. 7,1 % no tiem ir 
vīrieši un 92,9 % - sievietes. 70 % ir 25–54 gadu vecuma grupā, 29 % ir 55–64 gadu 
vecuma grupā un >1 % ir vecuma grupā, kas jaunāki par 25 gadiem. Neviens nav 
vecāks par 65 gadiem. Iedalot kategorijās4, 7 darbinieki (1,4 % no tiem, kuri ir 
atbalsta mērķa grupā) ir kategorijā “vadītājs”; 21 darbinieki (4,3 %) ir kategorijā 
“vecākie speciālisti”, 18 darbinieki (3,7 %) ir kategorijā “speciālisti”, 16 darbinieki 
(3,3 %) ir kategorijā “kalpotāji”, 17 darbinieki (3,5 %) ir kategorijā “pakalpojumu 
darbinieki un veikalu un tirgu pārdevēji”, 20 darbinieki (4,1 %) ir kategorijā 
“kvalificēti lauksaimniecības un zivsaimniecības darbinieki”, 313 darbinieki 
(63,7 %) ir kategorijā “kvalificēti strādnieki un amatnieki”, 13 darbinieki (2,6 %) ir 
kategorijā “iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri” un 66 darbinieki 
(13,4 %) ir kategorijā “vienkāršās profesijas”. 24 darbiniekiem, kuri ir mērķa grupā, 
ir ieilgušas veselības problēmas vai invaliditāte. Visi atlaistie darbinieki un visi 
mērķa grupas darbinieki ir ES pilsoņi. 
 

e) Attiecīgo teritoriju, to iestāžu un ieinteresēto personu apraksts 

13. Atlaišanas gadījumi apģērbu ražošanas nozarē skar visu Lietuvas teritoriju. 

Galvenās ieinteresētās personas ir Lietuvas Darba birža, rajona un apriņķa darba 
birža, pašvaldības, darba devēju un darba ņēmēju organizācijas, mācību centri, 
Tirdzniecības palāta, Lietuvas valsts sociālās apdrošināšanas pārvalde un darba 

                                                 
4 Atbilstoši ILO Starptautisko standartizēto profesiju klasifikatora (ISCO) ISCO-08 klasifikācijai, kas 

pieņemta 2007. gada decembrī. 
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inspekcija.  
 

f) Sagaidāmā atlaišanas ietekme uz nodarbinātību vietēji, reģionā vai valstī 

14. Bezdarba līmenis Lietuvā ir viens no augstākajiem ES, un tas ir strauji pieaudzis 
kopš ekonomikas un finanšu krīzes sākuma, 12 mēnešos palielinoties par 10,9 % un 
2009. gada jūlijā sasniedzot 16,7 %.  
 
Apģērbu ražošanas nozare Lietuvā ir smagi cietusi un zaudējusi 21,1 % darbavietu 
tikai laikposmā no 2007. gada otrās puses līdz 2008. gada otrajai pusei. Ekonomikas 
krīze šo situāciju saasināja un, ņemot vērā, ka nozarē strādā ievērojams skaits 
sieviešu, gada laikā līdz 2009. gada jūlijam Lietuvā sieviešu bezdarba līmenis 
dubultojās. 

15. Tātad šajos apstākļos var uzskatīt, ka atlaišanām ir negatīva ietekme uz ekonomiku 
valsts un vietējā līmenī.  
 

g) Finansējama saskaņota individualizēto pakalpojumu pakete un tās paredzamo 
izmaksu sadalījums, tostarp tās papildināmība ar struktūrfondu finansētām rīcībām 

16. Pieteikumā norādītā ierosinātā individualizētu pasākumu pakete ietver desmit 
atšķirīgas rīcības papildu tehniskajai palīdzībai, kas vajadzīga paketes īstenošanai. 
Desmit rīcības, kas apvienotas saskaņotā individualizētu pakalpojumu paketē un 
paredzētas darbinieku atkārtotai integrēšanai darba tirgū, ir šādas. 

– Mācības un pārkvalifikāciju nodrošinās tiem darbiniekiem, kuru prasmes nav 
pieprasītas vietējā darba tirgū. Šādu mācību mērķis ir nodrošināt šos darbiniekus 
ar prasmēm, pēc kurām ir pieprasījums. Pasākumi turpināsies vidēji piecus 
mēnešus, un paredzams, ka labumu no šī pasākuma gūs 130 darbinieku. 

– Pārcelšanas atbalsts, izmantojot atbalstītu nodarbinātību atbilstoši valsts tiesību 
aktiem par nodarbinātības atbalstu, tiks sniegts trijos dažādos veidos.  
a) Tiem darbiniekiem, kuri ir īpaši nelabvēlīga situācijā, kuriem ir apgādājami 
bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, vai kuri ir vecāki par 50 gadiem, tiks sniegtas 
darba samaksas subsīdijas, lai motivētu tos palikt vai atgriezties darba tirgū. 
Paredzams, ka šis pasākums atbalstīs 110 darbiniekus, un tas ilgs no 6 līdz 
12 mēnešiem.  
b) 30 darbiniekiem tiks sniegts atbalsts profesionālu iemaņu apgūšanai. Tas ļaus 
tiem apgūt jaunas prasmes tieši darbavietā. 
c) Tiem, kuriem prasmju nav, bet kurus apdraud izslēgšana no darba tirgus, tiks 
nodrošināts īpašs laika ziņā ierobežots sabiedriskais darbs ne ilgāk kā 6 mēnešus. 
Paredzams, ka 100 darbinieki gūs labumu no šī pasākuma. 

– Mācību pabalstus maksās tiem atlaistajiem darbiniekiem, kuri piedalās mācībās un 
pārkvalifikācijā (kā aprakstīts iepriekš). Papildu pabalsts dos iespēju apmaksāt 
darbiniekiem ceļa izdevumus saistībā ar šādām mācībām. Šis atbalsts paredzēts 
130 darbiniekiem, un plānots, ka tas ilgs aptuveni 5 mēnešus.  
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– Uzņēmējdarbības veicināšana – divi līdzīgi pasākumi, kas galvenokārt atšķiras 
intensitātes ziņā un kuru mērķis būs palīdzēt atlaistajiem darbiniekiem izveidot 
pašiem savu uzņēmumu.  
Abos gadījumos darbinieki būs tiesīgi saņemt kompensāciju par mācībām vai 
konsultācijām, kas saistītas ar uzņēmējdarbības sākšanu vai uzņēmuma 
organizāciju, kompensāciju par izmaksām, kas saistītas ar pašnodarbinātības 
reģistrāciju, par veselības, sociālajām un apdrošināšanas izmaksām un 
izdevumiem par ierīcēm, aprīkojumu un instrumentiem, kas vajadzīgi darba vietā.
  
Pirmajā pasākumā atbilstoši valsts noteikumiem kopējais atbalsts uzņēmējdarbībai 
nedrīkst pārsniegt 15 minimālās mēnešalgas. Paredzams, ka 35 darbinieki gūs 
labumu no šī pasākuma.  
Paredzams, ka vēl 5 darbinieki saņems atbalstu no daudz intensīvāka 
uzņēmējdarbības pasākuma, kas pamatojas uz valsts tiesību aktiem par atbalstu 
nodarbinātībai. Palīdzības maksimālais apjoms ir lielāks. 

– Mobilitātes pabalsti – lai veicinātu ģeogrāfisko mobilitāti un dotu iespēju 
atlaistajiem darbiniekiem meklēt jaunu darbu ārpus reģionu, kurā tie patlaban 
dzīvo, ar šo pasākumu atbalsīs ceļa izdevumus aptuveni 15 darbiniekiem ne ilgāk 
kā trīs mēnešus. 

– Nodarbinātības iniciatīvas – lai iedrošinātu atlaistos darbiniekus pieņemt jaunu 
darbu pēc iespējas ātrāk, tiem darbiniekiem, kuri 2 mēnešu laikā kopš 
reģistrēšanās vietējā darba biržā pieņem pastāvīgu vai pagaidu līgumu, kura 
minimālais ilgums ir 6 mēneši, var izmaksāt pabalstu trīs minimālo mēnešalgu 
apmērā. Paredzams, ka 25 darbinieki gūs labumu no šī pasākuma. 

– Pagaidu finansiālais atbalsts, kura mērķis ir motivēt atlaistos darbiniekus pieņemt 
jaunu darbu par zemāku samaksu, nekā iepriekš, tiks maksāts darbiniekiem, kuri 
pieņem darbu ar līgumu, kura minimālais ilgums ir ne mazāks kā seši mēneši (tas 
var būt gan pagaidu, gan pastāvīgs līgums). Paredzams, ka 25 darbinieki gūs 
labumu no šī pasākuma. 

– Darba meklēšanas pabalsti – atlaistajiem darbiniekiem, kas iesaistījušies aktīvā 
darba meklēšanā, būs tiesības ne ilgāk kā trīs mēnešus saņemt laika ziņā 
ierobežotu pabalstu 15 % apmērā no Lietuvas minimālās algas. Paredzams, ka 
400 darbinieki gūs labumu no šī pasākuma. 

– Atbalsts par bērna aprūpi un ģimenes locekļu – invalīdu – aprūpi. Lai sekmētu to 
atlaisto darbinieku reintegrāciju, kuriem ir apgādājami bērni (jaunāki par 
8 gadiem) vai ģimenes locekļi, kas ir invalīdi, ne ilgāk kā trīs mēnešus tiks 
izmaksāts papildu pabalsts, lai segtu papildu izmaksas, kas radīsies darbiniekiem, 
izmantojot mācību iespējas vai citus pasākumus. Paredzams, ka 55 darbinieki gūs 
labumu no šī pasākuma.  
Vēl 15 darbinieki saņems pabalstu, lai segtu izmaksas par apgādājamiem bērniem 
(jaunākiem par 8 gadiem) vai ģimenes locekļiem ar invaliditāti, kam vajadzīga 
īpaša aprūpe, ne ilgāk kā 6 mēnešus pēc jauna darba sākšanas. 

– Atbalsts kvalifikācijas uzlabošanai – šis pasākums ir paredzēts 10 augsti 
izglītotiem atlaistajiem darbiniekiem jaunas pieredzes apgūšanai, lai sekmētu to 
reintegrāciju darba tirgū. 
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17. Administratīvie izdevumi, kā norādīts pieteikumā, saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1927/2006 3. pantu ietver pieteikuma sagatavošanas, pārvaldības un kontroles 
darbības, kā arī informēšanas un publicitātes pasākumus.  

18. Individualizēti pakalpojumi kā daļa no saskaņotās paketes, ko pieteikumā norādījušas 
Lietuvas iestādes, ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst Regulas (EK) 
Nr. 1927/2006 3. pantā noteiktajām piemērotajām darbībām. 

Lietuvas iestādes šo pakalpojumu kopējās izmaksas paredz EUR 748 980 apmērā un 
administratīvos izdevumus – EUR 56 375 apmērā (= 7 % no kopējās summas). 
Kopējais no EGF pieprasītais ieguldījums ir EUR 523 481 (65 % no kopējām 
izmaksām).  
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Rīcības Paredzamais 
darbinieku 

skaits mērķa 
grupā 

Paredzamās 
izmaksas uz 
katru mērķa 

grupas 
darbinieku 

(EUR) 

Kopējās izmaksas 
(EGF un valsts 

līdzfinansējums)(EUR)

Individualizēti pakalpojumi (Regulas (EK) Nr. 1927/2006 3. panta pirmā daļa) 

Mācības un pārkvalifikācija 130 870 113 100

Pārcelšanas atbalsts 240 974 233 760

Pabalsti mācībām 130 900 117 000

Uzņēmējdarbības veicināšana 
(pamata) 

35 3475 121 625

Uzņēmējdarbības veicināšana 
(intensīva) 

5 8690 43 450

Mobilitātes pabalsti 15 210 3150

Nodarbinātības iniciatīvas 25 690 17 250

Pagaidu finansiāls atbalsts 25 690 17 250

Pabalsts darba meklēšanai 400 100 40 000

Atbalsts bērnu un ģimenes locekļu 
invalīdu aprūpei (mācību laikā) 

55 139 7645

Atbalsts bērnu un ģimenes locekļu 
invalīdu aprūpei (nodarbinātības 
laikā) 

15 1390 20 850

Atbalsts kvalifikācijas uzlabošanai 10 1390 13 900

Kopējie individualizētie 
pakalpojumi 

  748 980

Tehniskā palīdzība EGF īstenošanai (Regulas (EK) Nr. 1927/2006 3. panta trešā daļa) 

Sagatavošanās   0

Pārvaldība   50 475

Informācija un publicitāte   2500

Kontroles darbības   3400

Kopējie administratīvie izdevumi   56 375
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KOPĒJĀS PAREDZAMĀS IZMAKSAS   805 355

EGF ieguldījums (65 % no 
kopējām izmaksām) 

  523 481

19. Attiecībā uz to rīcību papildināmību, kuras finansē struktūrfondi, Lietuva apliecina, 
ka iepriekš aprakstītie pasākumi ir papildu pasākumi. EGF palīdzība būs tieši 
paredzēta, lai mazinātu masveida atlaišanas sekas saistībā ar globalizācijas ietekmi, 
savukārt atbalsts no Eiropas Sociālā fonda (ESF) tiek plānots un izmantots, lai 
finansētu aktīvus darba tirgus politikas pasākumus, kas paredzēti 2007.–
2013. plānošanas periodā. Pretēji EGF, atbalsts no ESF ir daudzgadu un nav 
piemērots, lai ātri reaģētu uz negaidītiem triecieniem darba tirgū.  
 

h) Datums(-i), kad tika sākta vai plānots sākt individualizētus pakalpojumus 
skartajiem darbiniekiem 

20. Individualizētos pakalpojumus skartajiem darbiniekiem, kas ietverti EGF 
līdzfinansējumam iesniegtajā saskaņotajā paketē, Lietuva sāka 2009. gada 1. oktobrī. 

Tādēļ šis datums ir jebkuras palīdzības, ko varētu piešķirt no EGF, piemērošanas 
periodu sākums.  
 

i) Procedūras, ko ievēro, apspriežoties ar sociālajiem partneriem 

21. Lietuvas iestādes apstiprināja, ka pasākumu pakete ir izveidota, pilnībā sadarbojoties 
ar sociālajiem partneriem, un tie ir atbalstījuši visus paketē ietvertos pasākumus. 

22. Lietuvas iestādes apliecināja, ka ir ievērotas prasības, kas noteiktas valsts un ES 
tiesību aktos par kolektīvu atlaišanu. 
 

j) Informācija par rīcībām, kas ir obligātas saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai 
atbilstoši kolektīvajiem līgumiem 

23. Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1927/2006 6. pantā noteikto kritēriju izpildi 
pieteikumā sniegti šādi elementi. 

• Lietuvas iestādes apstiprināja, ka EGF finansiālais ieguldījums neaizvieto 
pasākumus, par ko atbild uzņēmumi atbilstīgi valsts tiesību aktiem vai 
kolektīvajiem līgumiem. 

• Lietuvas iestādes pierādīja, ka ar pasākumiem atbalsta individuālus darbiniekus un 
šos pasākumus neizmantos uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanai. 

• Lietuvas iestādes apstiprināja, ka iepriekš 16.–18. punktā minētās piemērotās 
darbības nesaņem palīdzību no citiem ES finanšu instrumentiem. 
 

24. k) Pārvaldības un kontroles sistēmas  
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Lietuva ierosina, ka finanšu ieguldījumu galvenokārt pārvaldīs un kontrolēs tās pašas 
iestādes un struktūras, kuras atbild par Eiropas Sociālā fonda (ESF) un īpaši 
Kopienas EQUAL iniciatīvas finansējuma sniegšanu un pārraudzību Lietuvā. 
Sociālās drošības un darba ministrija ir izraudzīta par pārvaldības iestādi, un Lietuvas 
Darba birža, kas ir ministrija pakļautībā, darbosies kā starpniecības iestāde ar EGF.  
 

l) Secinājums 

25. Visbeidzot, iepriekš minēto iemeslu dēļ tiek ierosināts apstiprināt Lietuvas iesniegto 
pieteikumu EGF/2009/018 LT/apģērbu ražošana saistībā ar darbinieku atlaišanu 
apģērbu ražošanas nozarē, jo ir iesniegti pierādījumi, ka šī atlaišana ir tiešs pasaules 
ekonomikas un finanšu krīzes rezultāts un ir izraisījusi nopietnus ekonomikas 
traucējumus, ietekmējot nodarbinātību un ekonomiku. Ir ierosināta piemērotu 
individualizētu pakalpojumu saskaņota pakete. Tādēļ, atsaucoties uz Lietuvas 
pieteikumu, tiek ierosināts piešķirt līdzekļus no EGF. 

FINANSĒJUMS 

• Kopējais pieejamais EGF gada budžets ir 500 miljoni euro. Līdz šim 2009. gadā 
finansēšanai ir apstiprināti astoņi gadījumi, un vēl trīs gadījumi ir iesniegti budžeta 
iestādei, kopumā par EUR 53 039 047.  

• Regulas (EK) Nr. 1927/2006 12. panta 6. punktā noteikts, ka katru gadu 1. septembrī 
vismaz EUR 125 miljoniem ir jāpaliek pieejamiem līdz gada beigām parādījušos vajadzību 
segšanai. 

• Atņemot jau apstiprinātās summas un ieguldījumam jau ierosinātās summas, paliek 
pieejami EUR 446 960 953. Pieteikumam EGF/2009/018 LT/apģērbu ražošana ierosināts 
no EGF izmantot EUR 523 481. 
 

TĀPĒC KOMISIJA TIEK AICINĀTA: 

– secināt, ka nosacījumi finansiāla ieguldījuma piešķiršanai no EGF Lietuvas iesniegtajam 
pieteikumam EGF/2009/018 LT/apģērbu ražošana ir izpildīti; 

– iesniegt budžeta iestādei priekšlikumu piešķirt apropriācijas EUR 523 481 apmērā, kā 
noteikts 18. punktā, kā arī pieprasījumu pārnest šo summu uz saistību apropriācijām 
budžeta pozīcijā 04.0501 (Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds) saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1927/2006 12. panta 3. punktu; 

– dot atļauju pārnest identisku summu uz maksājumu apropriācijām no budžeta 
pozīcijas 04.0217 (Eiropas Sociālais fonds (ESF) - konverģence) uz budžeta 
pozīciju 04.0501 (Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds). 




