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KOMUNIKAZZJONI LILL-KUMMISSJONI 

dwar l-applikazzjoni EGF/2009/018 LT/Manifattura tal-ilbies 
imressqa mil-Litwanja għal kontribuzzjoni finanzjarja mill- 

Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni 

Il-Litwanja ppreżentat l-applikazzjoni EGF/2009/018 LT/Manifattura tal-ilbies għal 
kontribuzzjoni finanzjarja mill-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (minn 
hawn 'il quddiem l-"EGF"), wara s-sensji f'diversi intrapriżi li joperaw fid-Diviżjoni 14 
(manifattura tal-ilbies) tan-NACE Reviżjoni 21 fir-reġjun NUTS II tal-Litwanja (LT00). 

1. L-applikazzjoni waslet għand il-Kummissjoni mill-awtoritajiet Litwani fit-
23 ta' Settembru 2009. 

2. L-applikazzjoni tissodisfa l-kundizzjonijiet biex jintuża l-EGF kif stabbilit fl-
Artikolu 2(b) tar-Regolament (KE) Nru 1927/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta' Aġġustament 
għall-Globalizzazzjoni2 u ġiet ippreżentata fi żmien l-iskadenza ta' 10 ġimgħat 
imsemmija fl-Artikolu 5 ta’ dak ir-Regolament. 

SINTEŻI U ANALIŻI TAL-APPLIKAZZJONI 

(a) Analiżi tar-rabta bejn is-sensji u l-kriżi finanzjarja u ekonomika 

3. L-applikazzjoni tirrigwarda 1 154 sensja fl-industrija tal-ilbies matul il-perjodu ta' 
referenza ta' disa' xhur bejn is-16 ta' Ottubru 2008 u l-15 ta' Lulju 2009.  

4. Sabiex tiġi stabbilita r-rabta bejn is-sensji u l-kriżi finanzjarja u ekonomika, il-
Litwanja argumentat li l-kriżi ekonomika u finanzjarja globali kellha impatt serju fuq 
id-domanda għat-tessuti u l-ilbies fil-Litwanja u fis-swieq tal-esportazzjoni tagħha. 
Għall-UE kollha kemm hi, it-tnaqqis fil-produzzjoni tat-tessuti li diġà ġie rreġistrat 
fit-tieni nofs tal-2008 aċċellera fl-2009. Il-produzzjoni fis-settur tal-ħwejjeġ, li 
rreżistiet aħjar fl-2008, bdiet tonqos. Fl-ewwel tliet xhur tal-2009, il-produzzjoni 
naqset b'aktar minn 20 % għall-industrija tat-tessuti u l-ħwejjeġ, meta mqabbla mal-
ewwel tliet xhur tas-sena ta' qabel. Għal April 2009, it-tnaqqis fil-produzzjoni baqa' 'l 
fuq minn 20 %. L-iżbilanċ kummerċjali fl-ewwel tliet xhur tal-2009 wera żieda 
f'daqqa ta' 19 %, prinċipalment minħabba tnaqqis qawwi fl-esportazzjonijiet lejn l-
imsieħba kummerċjali kollha, b'mod partikolari lejn dawk l-aktar importanti, bħall-
Istati Uniti, il-Ġappun, ir-Russja u t-Turkija (20 % bħala medja). Dawn il-pajjiżi 
jirrappreżentaw 45 % tat-total ta' esportazzjonijiet tal-UE ta' prodotti tat-tessuti u tal-
ħwejjeġ3.  

                                                 
1 Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 li 

jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta’ attivitajiet ekonomiċi tan-NACE 2 Reviżjoni 2 u li 
jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi 
speċifiċi tal-istatistika. 

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

industries, June 2009 Update. Ippubblikat fid-29 ta' Ġunju 2009 mid-DĠ għall-Intrapriża u l-Industrija. 
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Dan l-effett inħass b'mod qawwi fil-Litwanja fejn il-bidla fil-valur miżjud fid-
Diviżjoni 14 tan-NACE kienet ta' -5,5 % fl-2007, u kompliet tonqos fl-2008 bi 
8,2 %, iżda fejn fl-ewwel tliet xhur tal-2009 t-tnaqqis aċċellera b'16,7 %.  
 
Il-Litwanja pprovdiet tagħrif li l-volum ta' produzzjoni tal-ilbies għat-trimestri tal-
2008 u għall-ewwel nofs tal-2009, meta mqabbla mal-istess trimestri fis-sena ta' 
qabel, kien kif ġej: 

2008 2009 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 

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

5. B'konklużjoni, l-opinjoni tas-servizzi tal-Kummissjoni hi li l-1 154 sensja fl-
industrija tal-ilbies jistgħu jintrabtu, kif mitlub mill-Artikoli 1 u 2 tar-Regolament 
(KE) 1927/2006, mal-kriżi finanzjarja u ekonomika, li wasslet għal tnaqqis f'daqqa 
fid-domanda għall-ilbies fil-Litwanja u fis-swieq tal-esportazzjoni. 
 

(b) Indikazzjoni tan-numru ta' sensji u l-konformità mal-kriterji tal-Artikolu 2(b) 

6. Il-Litwanja ppreżentat l-applikazzjoni skont il-kriterju ta' intervent tal-Artikolu 2(b) 
tar-Regolament (KE) Nru 1927/2006, li jitlob li jkun hemm mill-anqas 500 sensja 
fuq perjodu ta' referenza ta' disa' xhur f'diviżjoni tan-NACE 2 f'reġjun wieħed jew 
żewġ reġjuni kontigwi fil-livell NUTS II.  

7. L-applikazzjoni tindika 1 154 sensja f'45 intrapriża, li kollha joperaw fid-
Diviżjoni 14 tan-NACE Reviżjoni 2 (manifattura tal-ilbies) matul il-perjodu bejn is-
16 ta' Ottubru 2008 u l-15 ta' Lulju 2009. Dawn is-sensji kollha ġew ikkalkolati skont 
it-tieni inċiż tal-paragrafu 2 tal-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1927/2006, 
jiġifieri mid-data tat-tmiem de facto tal-kuntratt tal-impjieg qabel l-iskadenza tiegħu.  

8. It-territorju kollu tal-Litwanja jifforma reġjun wieħed fil-livell NUTS II (LT00). 

9. Fl-opinjoni tas-servizzi tal-Kummissjoni, in-numru totali ta' 1 154 sensja fid-
Diviżjoni 14 (manifattura tal-ilbies) tan-NACE Reviżjoni 2 fil-Litwanja matul il-
perjodu ta' referenza jissodisfa l-kriterji tal-Artikolu 2(b) tar-Regolament (KE) 
Nru 1927/2006.  

(c) Spjegazzjoni tan-natura mhux prevista ta' dawk is-sensji 

10. Il-ħeffa u s-serjetà tal-kriżi ekonomika globali ma kinux previsti la mill-kumpaniji u 
lanqas mill-gvernijiet. Għalkemm is-settur tal-ilbies kien ilu għaddej minn 
diffikultajiet anki qabel il-kriżi, il-ħeffa u s-serjetà tar-riċessjoni aggravaw is-
sitwazzjoni, u xejjnu l-isforzi ta' ristrutturar tal-industriji. 
 

(d) Identifikazzjoni tal-intrapriżi li taw is-sensji, il-fornituri jew il-produtturi 
downstream, is-setturi, u l-kategoriji ta’ ħaddiema li għandhom ikunu fil-mira 
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11. L-applikazzjoni EGF/2009/018 LT/Manifattura tal-ilbies tikkonċerna total ta' 
1 154 sensja fil-45 intrapriża li ġejjin:  
 

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. Mill-1 154 ħaddiem li ngħataw is-sensja, 491 jinsabu fil-mira għall-għajnuna. Minn 
dawn 7,1 % huma rġiel u 92,9 % huma nisa. 70 % għandhom bejn 25 u 54 sena, 
29 % għandhom bejn 55 u 64 sena, u >1 % għandhom inqas minn 25 sena. Ħadd 
minnhom ma għandu iktar minn 65 sena. F'termini ta' kategoriji4, seba' ħaddiema 
(1,4 % ta' dawk fil-mira għall-għajnuna) jappartjenu għall-kategorija "maniġer"; 21 
(4,3 %) jagħmlu parti mill-kategorija "professjonisti"; 18 (3,7 %) jagħmlu parti mill-
kategorija "professjonisti tekniċi u assoċjati"; 16 (3,3 %) jagħmlu parti mill-
kategorija "skrivani"; 17 (3,5 %) jagħmlu parti mill-kategorija "ħaddiema tas-servizzi 
u ħaddiema tal-ħwienet u bejjiegħa fis-swieq"; 20 (4,1 %) jagħmlu parti mill-
kategorija "ħaddiema tas-sengħa fil-biedja u s-sajd"; 313 (63,7 %) jagħmlu parti mill-
kategorija "ħaddiema tas-sengħa u dawk involuti fi snajja relatati"; 13 (2,6 %) 
jagħmlu parti mill-kategorija "operaturi u muntaturi tal-impjanti u l-magni"; u 66 
(13,4 %) mill-kategorija "xogħlijiet elementari". 24 mill-ħaddiema fil-mira għall-
għajnuna għandhom problema ta' saħħa jew diżabilità kronika. Il-ħaddiema kollha li 
tilfu l-impjieg tagħhom u l-ħaddiema kollha fil-mira għall-għajnuna huma ċittadini 
tal-UE. 
 

                                                 
4 Skont il-Klassifika Internazzjonali Standard tal-Impjiegi (ISCO) ISCO-08 tal-ILO adottata 

f'Diċembru 2007. 
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(e) Deskrizzjoni tat-territorji kkonċernati u l-awtoritajiet tagħhom kif ukoll il-partijiet 
interessati 

13. It-territorju kollu tal-Litwanja hu milqut mis-sensji fl-industrija tal-ilbies. 

Il-partijiet interessati ewlenin jinkludu l-Aġenzija Litwana għall-impjiegi (Lithuanian 
Labour Exchange), l-aġenziji għall-impjiegi fid-distretti u l-kontei, il-
muniċipalitajiet, l-għaqdiet tal-ħaddiema u ta' min iħaddem, ċentri ta' taħriġ, il-
Kamra tal-Kummerċ, u l-Bord Statali Litwan tal-assigurazzjoni soċjali u l-ispettorat 
tax-xogħol.  
 

(f) L-impatt mistenni tas-sensji fir-rigward tal-impjiegi lokali, reġjonali jew 
nazzjonali 

14. Il-qgħad fil-Litwanja hu fost l-ogħla fl-UE u żdied b'mod qawwi minn meta bdiet il-
kriżi ekonomika u finanzjarja, b'żieda ta' 10,9 % f'perjodu ta' 12-il xahar biex laħaq 
is-16,7 % f'Lulju 2009.  
 
L-industrija tal-ilbies intlaqtet ħażin, b'telf ta' 21,1 % tal-impjiegi tagħha fil-Litwanja 
matul il-perjodu bejn it-tieni nofs tal-2007 u t-tieni nofs tal-2008 biss. Il-kriżi 
ekonomika aggravat din is-sitwazzjoni, u minħabba l-konċentrazzjoni ta' nisa fis-
settur, ikkontribwiet biex tirdoppja r-rata tal-qgħad fost in-nisa fil-Litwanja matul is-
sena sa Lulju 2009.  

15. B'konklużjoni, f'dawn iċ-ċirkustanzi, is-sensji jistgħu jitqiesu li għandhom effett 
negattiv fuq l-ekonomiji nazzjonali u lokali deskritti.  
 

(g) Pakkett ikkoordinat ta' servizzi personalizzati li jridu jiġu ffinanzjati u analiżi tal-
ispejjeż stmati, inkluża l-komplementarjetà tiegħu mal-azzjonijiet iffinanzjati mill-
Fondi Strutturali 

16. Il-pakkett propost ta' miżuri personalizzati deskritt fl-applikazzjoni jinkludi 
10 azzjonijiet distinti, flimkien mal-għajnuna teknika meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-pakkett. L-10 azzjonijiet, li flimkien jifformaw pakkett 
ikkoordinat ta' servizzi personalizzati mmirati biex jintegraw mill-ġdid lill-ħaddiema 
fis-suq tax-xogħol, huma: 

– Taħriġ u taħriġ mill-ġdid se jingħataw lill-ħaddiema li l-ħiliet tagħhom ma 
jikkorrispondux mad-domanda fis-suq tax-xogħol lokali. Dan it-taħriġ se jiffoka 
fuq li jipprovdi dawn il-ħaddiema b'ħiliet li għalihom teżisti domanda. L-
azzjonijiet se jdumu medja ta' ħames xhur, u hu stmat li 130 ħaddiem se 
jibbenefikaw minn din il-miżura. 

– Għajnuna għall-klassifikazzjoni mill-ġdid, permezz ta' forma ta' sostenn għall-
impjiegi skont il-liġi nazzjonali dwar is-sostenn għall-impjiegi, se tkun offruta fi 
tliet formati differenti:  
(a) Se jingħataw sussidji għall-impjiegi lil dawk il-ħaddiema li huma 
partikolarment żvantaġġati, għandhom tfal dipendenti taħt it-tmien snin, jew 
għandhom aktar minn 50 sena, biex jiġu mħeġġa jibqgħu jew jirritornaw fis-suq 
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tax-xogħol. Hu stmat li 110 ħaddiema se jibbenefikaw minn din l-azzjoni, li se 
ddum bejn sitta u 12-il xahar.  
(b) Se jingħata sostenn lil 30 ħaddiem biex jiksbu ħiliet professjonali. B'dan il-mod 
ikunu jistgħu jiksbu ħiliet ġodda direttament fuq il-post tax-xogħol. 
(c) Għal dawk mingħajr ħiliet li jinsabu f'riskju li jiġu esklużi mis-suq tax-xogħol, 
se jiġi pprovdut impjieg speċjali fis-settur pubbliku għal żmien limitat ta' mhux 
aktar minn sitt xhur. Hu stmat li 100 ħaddiem se jibbenefikaw minn din l-azzjoni 
tal-aħħar. 

– Allokazzjonijiet għat-taħriġ se jitħallsu lill-ħaddiema li tilfu l-impjieg tagħhom, li 
qed jipparteċipaw f'taħriġ u taħriġ mill-ġdid (kif imfisser hawn fuq). Allokazzjoni 
addizzjonali se tippermetti lill-ħaddiema jivvjaġġaw lejn u mill-post fejn isir dan 
it-taħriġ. 130 ħaddiem se jibbenefikaw minn dan is-sostenn, li hu stmat li jdum 
medja ta' ħames xhur.  

– Promozzjoni tal-intraprenditorjat – żewġ miżuri simili, differenti prinċipalment fl-
intensità tagħhom, se jkunu mmirati għal ħaddiema li tilfu l-impjieg tagħhom biex 
iwaqqfu n-negozju tagħhom stess.  
Fiż-żewġ każijiet il-ħaddiema se jkunu eliġibbli li jirċievu kumpens għat-taħriġ 
jew għall-konsulenza marbuta mat-twaqqif jew mal-organizzazzjoni ta' negozju, 
kumpens għall-ispejjeż involuti fir-reġistrazzjoni ta' min jaħdem għal rasu, l-
ispejjeż tal-assigurazzjoni soċjali u tas-saħħa, u l-ispejjeż ta' makkinarju, tagħmir 
u strumenti meħtieġa fuq il-post tax-xogħol.  
Fl-ewwel miżura, skont ir-regoli nazzjonali t-total ta' sostenn għall-
intraprenditorjat ma jistax jaqbeż 15-il darba s-salarju minimu kull xahar. Hu 
stmat li 35 ħaddiem se jibbenefikaw minn din l-azzjoni.  
Hu stmat li ħames ħaddiema oħra se jibbenefikaw minn miżura għall-promozzjoni 
tal-intraprenditorjat aktar konsiderevoli msejsa fuq il-liġi nazzjonali dwar is-
sostenn għall-impjiegi. Il-limitu massimu tal-għajnuna huwa ogħla. 

– Allokazzjonijiet ta' mobilità - sabiex tiġi ffaċilitata l-mobilità ġeografika, u biex il-
ħaddiema li tilfu l-impjieg tagħhom ikunu jistgħu jfittxu impjieg ġdid barra miż-
żoni minn fejn jgħixu bħalissa, din il-miżura se ssostni l-ispejjeż ta' vjaġġar ta' 15-
il ħaddiem għal massimu ta' tliet xhur. 

– Inċentivi għall-impjiegi – biex iħeġġu lill-ħaddiema li tilfu l-impjieg tagħhom 
jaċċettaw impjieg ġdid kemm jista' jkun malajr, jista' jingħata bonus, li hu daqs 
tliet darbiet is-salarju minimu, lil ħaddiema li jaċċettaw kuntratt permanenti jew 
temporanju ta' mill-inqas sitt xhur, fi żmien xahrejn minn meta jirreġistraw mal-
aġenzija tal-impjiegi lokali. Hu stmat li 25 ħaddiem se jibbenefikaw minn din il-
miżura. 

– Għajnuna finanzjarja temporanja, maħsuba biex tħeġġeġ lill-ħaddiema li tilfu l-
impjieg tagħhom jaċċettaw impjieg ġdid b'paga inqas mill-impjieg li kellhom 
qabel, se tingħata lil ħaddiema li jaċċettaw impjieg ġdid b'kuntratt ta' mhux inqas 
minn sitt xhur (il-kuntratt jista' jkun temporanju jew permanenti). Hu stmat li 
25 ħaddiem se jibbenefikaw minn din l-azzjoni. 

– Allokazzjonijiet għat-tfittix ta' impjieg – ħaddiema li tilfu l-impjieg tagħhom, 
involuti f'attivitajiet ta' tfittix attiv ta' impjieg se jkunu eliġibbli għal sostenn 
limitat fiż-żmien li jkun ekwivalenti għal 15 % tas-salarju minimu Litwan għal 
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perjodu ta' mhux aktar minn tliet xhur. Hu stmat li 400 ħaddiem se jibbenefikaw 
minn din l-azzjoni. 

– Sostenn għall-kura tat-tfal u l-kura ta' membri tal-familja b'diżabilità – sabiex tiġi 
ffaċilitata l-integrazzjoni mill-ġdid ta' ħaddiema li tilfu l-impjieg tagħhom, li 
jkollhom tfal dipendenti (ta' inqas minn tmien snin) jew membri tal-familja 
b'diżabilità bi bżonnijiet ta' kura speċjali, se titħallas allokazzjoni addizzjonali 
għal perjodu massimu ta' tliet xhur biex tkopri l-ispejjeż addizzjonali li l-
ħaddiema se jħabbtu wiċċhom magħhom biex jibbenefikaw mit-taħriġ jew 
azzjonijiet oħra. Hu stmat li 55 ħaddiem se jibbenefikaw minn din l-azzjoni.  
Ħmistax-il ħaddiem oħra se jibbenefikaw minn allokazzjoni maħsuba biex tkopri 
l-ispejjeż ta' tfal dipendenti (ta' inqas minn tmien snin) jew membri tal-familja 
b'diżabilità bi bżonnijiet ta' kura speċjali, għal massimu ta' sitt xhur wara li jkunu 
aċċettaw l-impjieg il-ġdid. 

– Sostenn għal titjib tal-kwalifiki – din il-miżura hi mmirata speċifikament għal 
10 ħaddiema bi kwalifiki għolja li tilfu l-impjieg tagħhom biex jiksbu kompetenzi 
ġodda bl-għan li tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni tagħhom mill-ġdid fis-suq tax-
xogħol. 

17. In-nefqa amministrattiva, kif deskritta fl-applikazzjoni, skont l-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru 1927/2006, tkopri l-attivitajiet ta' tħejjija, immaniġġjar u 
kontroll tal-applikazzjoni kif ukoll tagħrif u pubbliċità.  

18. Is-servizzi personalizzati bħala parti mill-pakkett ikkoordinat ippreżentat mill-
awtoritajiet Litwani fl-applikazzjoni huma miżuri attivi tas-suq tax-xogħol li jaqgħu 
fl-ambitu tal-azzjonijiet eliġibbli kif definiti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru 1927/2006. 

Skont l-awtoritajiet Litwani, hu stmat li l-ispejjeż totali ta' dawn is-servizzi se 
jammontaw għal EUR 748 980 u n-nefqa amministrattiva għal EUR 56 375 (= 7 % 
tal-ammont totali). Il-kontribuzzjoni totali mitluba mingħand l-EGF hija ta' 
EUR 523 481 (65 % tal-ispejjeż totali).  
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Azzjonijiet Stima tan-
numru ta' 
ħaddiema 
mmirati 

Stima tal-ispiża 
għal kull 
ħaddiem 
immirat 
(f'EUR) 

Nefqa totali (l-
EGF u l-

kofinanzjament 
nazzjonali) 

(f'EUR) 

Servizzi personalizzati (l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru 1927/2006) 

Taħriġ u taħriġ mill-ġdid 130 870 113 100

Għajnuna għall-klassifikazzjoni mill-ġdid 240 974 233 760

Allokazzjonijiet għat-taħriġ 130 900 117 000

Promozzjoni tal-intraprenditorjat (bażika) 35 3 475 121 625

Promozzjoni tal-intraprenditorjat 
(intensiva) 

5 8 690 43 450

Allokazzjonijiet ta' mobilità 15 210 3 150

Inċentivi għall-impjiegi 25 690 17 250

Għajnuna Finanzjarja Temporanja 25 690 17 250

Allokazzjonijiet għat-tfittix ta’ impjieg 400 100 40 000

Sostenn għall-kura tat-tfal u ta' membri 
tal-familja b'diżabilità (matul it-taħriġ) 

55 139 7 645

Sostenn għall-kura tat-tfal u ta' membri 
tal-familja b'diżabilità (matul l-impjieg) 

15 1 390 20 850

Sostenn għat-titjib tal-kwalifiki 10 1 390 13 900

Subtotal tas-servizzi personalizzati   748 980

Għajnuna teknika għall-implimentazzjoni tal-EGF (it-tielet paragrafu tal-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru 1927/2006) 

Preparatorja   0

Immaniġġjar   50 475

Tagħrif u pubbliċità   2 500

Attivitajiet ta' kontroll   3 400

Subtotal tan-nefqa amministrattiva   56 375

STIMA TAL-ISPEJJEŻ TOTALI   805 355
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Kontribuzzjoni tal-EGF (65 % tal-
ispejjeż totali) 

  523 481

19. Fir-rigward tal-komplementarjetà mal-azzjonijiet iffinanzjati mill-Fondi Strutturali, 
il-Litwanja tikkonferma li l-miżuri deskritti hawn fuq huma komplementari. L-
għajnuna tal-EGF se tkun immirata direttament biex ittaffi l-konsegwenzi tal-għadd 
kbir ta' sensji marbuta mal-effetti tal-globalizzazzjoni, filwaqt li s-sostenn mill-Fond 
Soċjali Ewropew (FSE) hu programmat u użat biex jiffinanzja miżuri ta' politika 
attivi tas-suq tax-xogħol ippjanati għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013. Is-
sostenn tal-FSE huwa multiannwali u mhuwiex adegwat biex iwieġeb malajr għall-
kriżijiet mhux mistennija fis-suq tax-xogħol, għall-kuntrarju tal-EGF.  
 

(h) Id-data(dati) li fiha(fihom) inbdew jew hu maħsub li jinbdew servizzi 
personalizzati għall-ħaddiema milquta 

20. Fl-1 ta' Ottubru 2009, il-Litwanja bdiet tipprovdi servizzi personalizzati għall-
ħaddiema milquta inklużi fil-pakkett ikkoordinat propost għal kofinanzjament 
permezz tal-EGF. 

Għaldaqstant, din id-data tirrappreżenta l-bidu tal-perjodi ta' eliġibbiltà għal kull 
għajnuna li tista' tingħata mill-EGF.  
 

(i) Proċeduri segwiti għall-konsultazzjoni tal-imsieħba soċjali 

21. L-awtoritajiet Litwani kkonfermaw li l-pakkett ta' miżuri ġie imfassal b'kunsens sħiħ 
mal-imsieħba soċjali u li l-miżuri kollha inklużi fil-pakkett kienu sostnuti mill-
imsieħba soċjali. 

22. L-awtoritajiet Litwani kkonfermaw li r-rekwiżiti stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
u tal-UE dwar is-sensji kollettivi, ġew sodisfatti. 
 

(j) Tagħrif dwar azzjonijiet li huma obbligatorji skont il-liġi nazzjonali jew il-
ftehimiet kollettivi 

23. Fir-rigward tat-twettiq tal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) 
Nru 1927/2006, l-applikazzjoni pprovdiet l-elementi li ġejjin: 

• L-awtoritajiet Litwani kkonfermaw li l-kontribuzzjoni finanzjarja mill-EGF ma 
tiħux post il-miżuri li huma r-responsabbiltà tal-kumpaniji skont il-liġi nazzjonali 
jew il-ftehimiet kollettivi. 

• L-awtoritajiet Litwani wrew li l-azzjonijiet jipprovdu sostenn għall-ħaddiema 
individwali u ma’ għandhomx jintużaw għar-ristrutturar ta' kumpaniji jew setturi. 

• L-awtoritajiet Litwani kkonfermaw li l-azzjonijiet eliġibbli msemmija fil-punti 16 
sa 18 hawn fuq ma jirċivux għajnuna minn strumenti finanzjarji oħra tal-UE. 
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24. (k) Sistemi ta’ mmaniġġjar u kontroll  

Il-Litwanja tipproponi li l-kontribuzzjonijiet finanzjarji jkunu prinċipalment 
immaniġġjati u kkontrollati mill-istess awtoritajiet u entitatijiet inkarigati mill-
applikazzjoni u s-sorveljanza tal-finanzi tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) fil-
Litwanja, u speċifikament l-inizjattiva Komunitarja EQUAL. Il-Ministeru tas-Sigurtà 
Soċjali u l-Impjiegi nħatar bħala l-awtorità amministrattiva, u l-Aġenzija Litwana 
għall-Impjiegi, li taqa' taħt il-Ministeru, se taġixxi bħala l-entità intermedjarja għall-
EGF.  
 

(l) Konklużjoni 

25. B'konklużjoni, għar-raġunijiet imfissra hawn fuq, qed jiġi propost li tintlaqa' l-
applikazzjoni EGF/2009/018 LT/Manifattura tal-ilbies imressqa mil-Litwanja, b'rabta 
mas-sensji li ngħataw fl-industrija tal-ilbies, billi ngħatat evidenza li dawn is-sensji 
jirriżultaw direttament mill-kriżi ekonomika u finanzjarja globali u wasslu għal taqlib 
ekonomiku serju li affettwa l-impjiegi u l-ekonomija. Ġie propost pakkett 
ikkoordinat ta' servizzi personalizzati eliġibbli. Għaldaqstant, hu propost li jiġi 
mmobilizzat l-EGF b'rispons għall-applikazzjoni mil-Litwanja. 

FINANZJAMENT 

• Il-baġit annwali totali disponibbli għall-EGF huwa ta’ EUR 500 miljun. Sa issa, intlaqgħu 
tmien każijiet għal finanzjament fl-2009, u ġew proposti tliet każijiet oħra lill-awtorità 
baġitarja, li jammontaw għal total ta' EUR 53 039 047.  

• L-Artikolu 12(6) tar-Regolament (KE) Nru 1927/2006 jiddikjara li fl-1 ta' Settembru ta' 
kull sena, mill-inqas EUR 125 miljun għandhom jibqgħu disponibbli biex ikopru kull 
ħtieġa li tista' tinqala' sa tmiem is-sena. 

• Wara tnaqqis tal-ammonti li diġa ġew aċċettati u proposti għall-impenn, għad fadal 
ammont disponibbli ta' EUR 446 960 953. Hu propost li jintużaw EUR 523 481 mill-EGF 
għall-applikazzjoni EGF/2009/018 LT/Manifattura tal-ilbies. 
 

GĦALDAQSTANT IL-KUMMISSJONI HI MISTIEDNA BIEX: 

– tikkonkludi li l-kundizzjonijiet għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-EGF għall-
applikazzjoni EGF/2009/018 LT/Manifattura tal-ilbies imressqa mil-Litwanja huma 
sodisfatti; 

– tippreżenta proposta lill-awtorità baġitarja biex tawtorizza approprjazzjonijiet li 
jikkorrispondu għal EUR 523 481 kif speċifikat fil-punt 18 kif ukoll talba għat-trasferiment 
ta' dan l-ammont f'approprjazzjonijiet tal-impenn għall-intestatura tal-baġit 04.0501 (Fond 
Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni) skont l-Artikolu 12(3) tar-Regolament 
(KE) Nru 1927/2006; 

– tawtorizza t-trasferiment ta' ammont identiku f'approprjazzjonijiet ta' ħlas mill-intestatura 
tal-baġit 04.0217 (Fond Soċjali Ewropew (FSE) – konverġenza) għall-intestatura tal-baġit 
04.0501 (Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni). 




