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MEDEDELING AAN DE COMMISSIE 

betreffende de van Litouwen ontvangen aanvraag EGF/2009/018 LT/Vervaardiging van 
kleding voor een financiële bijdrage uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering 

Litouwen heeft aanvraag EGF/2009/018 LT/Vervaardiging van kleding voor een financiële 
bijdrage uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering ("EGF") ingediend 
ingevolge ontslagen in diverse ondernemingen die actief zijn in afdeling 14 van de NACE 
Rev 21 (vervaardiging van kleding) in de NUTS-II-regio Litouwen (LT00). 

1. De Commissie heeft de aanvraag van de Litouwse autoriteiten op 23 september 2009 
ontvangen  

2. De aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor steunverlening uit het EGF van artikel 
2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1927/2006 van het Europees Parlement en de 
Raad van 20 december 2006 tot oprichting van een Europees Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering2, en werd ingediend binnen de in artikel 5 van die verordening 
genoemde termijn van tien weken. 

SAMENVATTING VAN DE AANVRAAG EN ANALYSE 

a) Analyse van het verband tussen de ontslagen en de financiële en economische 
crisis 

3. De aanvraag heeft betrekking op 1 154 ontslagen in de kledingindustrie tijdens de 
referentieperiode van negen maanden tussen 16 oktober 2008 en 15 juli 2009.  

4. Als bewijs van het verband tussen de ontslagen en de financiële en economische 
crisis voerde Litouwen aan dat de wereldwijde economische en financiële crisis 
zware gevolgen heeft gehad voor de vraag naar textiel en kleding in Litouwen en op 
zijn exportmarkten. Voor de EU in haar geheel is de textielproductie, die reeds in de 
tweede helft van 2008 een daling te zien gaf, in 2009 nog sneller achteruitgegaan. De 
productie in de kledingsector, die in 2008 beter standhield, begon terug te lopen. In 
het eerste kwartaal van 2009 daalde de productie in de textiel- en kledingindustrie 
met meer dan 20% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2008. In april 2009 
bedroeg de productievermindering nog steeds meer dan 20%. Het handelstekort in 
het eerste kwartaal van 2009 vertoonde een scherpe stijging met 19%, hoofdzakelijk 
als gevolg van een sterke daling van de uitvoer naar alle handelspartners en met 
name naar de belangrijkste onder hen, zoals de VS, Japan, Rusland en Turkije 
(gemiddeld met 20%). Die landen vertegenwoordigen 45% van de totale EU-uitvoer 

                                                 
1 Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot 

vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging 
van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden. 

2 PB L 48 van 22.2.2008, blz. 82. 
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van textiel- en kledingproducten3.  
 
Dit effect was zeer goed merkbaar in Litouwen, waar de daling van de toegevoegde 
waarde in afdeling 14 van de NACE in 2007 5,5% bedroeg, gevolgd door een 
verdere inkrimping met 8,2% in 2008 en een sterke teruggang met 16,7% in het 
eerste kwartaal van 2009.  
 
Litouwen verstrekte de volgende informatie betreffende het volume van de 
kledingproductie voor de vier kwartalen van 2008 en de eerste helft van 2009 in 
vergelijking met de overeenkomstige kwartalen van het jaar daarvoor: 

2008 2009 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

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

5. Dientengevolge zijn de diensten van de Commissie van oordeel dat er, 
overeenkomstig het vereiste in de artikelen 1 en 2 van Verordening (EG) nr. 
1927/2006, een verband kan worden gelegd tussen de 1 154 ontslagen in de 
kledingindustrie en de financiële en economische crisis, die heeft geleid tot een 
scherpe daling van de vraag naar kleding in Litouwen en op de exportmarkten. 
 

b) Bewijsstukken voor het aantal ontslagen en voldoening aan de criteria van artikel 
2, onder b) 

6. De aanvraag werd door Litouwen ingediend in het kader van het criterium voor 
steunverlening van artikel 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1927/2006, op 
grond waarvan ten minste vijfhonderd gedwongen ontslagen moeten plaatsvinden 
binnen een periode van negen maanden in een NACE 2-bedrijfstak in een regio of in 
twee aan elkaar grenzende regio's volgens de NUTS II-indeling.  

7. In de aanvraag wordt melding gemaakt van 1 154 ontslagen in 45 ondernemingen, 
die allemaal actief waren in afdeling 14 van NACE Rev. 2 (vervaardiging van 
kleding) tijdens de periode tussen 16 oktober 2008 en 15 juli 2009. Al deze ontslagen 
werden op grond van artikel 2, tweede alinea, tweede streepje, van Verordening (EG) 
nr. 1927/2006 berekend, d.w.z. vanaf de datum van de feitelijke beëindiging van een 
arbeidsovereenkomst voordat die afloopt.  

8. Het hele grondgebied van Litouwen vormt één regio volgens de NUTS II-indeling 
(LT00). 

9. De diensten van de Commissie zijn van mening dat met het totaal van 1 154 
geschrapte arbeidsplaatsen in afdeling 14 van NACE Rev. 2 (vervaardiging van 
kleding) in Litouwen tijdens de referentieperiode wordt voldaan aan de criteria van 
artikel 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1927/2006.  

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

industries, actualisering van juni 2009. Gepubliceerd door het DG Ondernemingen en industrie op 
29 juni 2009. 
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c) Uitleg van het onvoorziene karakter van deze ontslagen 

10. Noch de ondernemingen noch de regeringen hadden voorzien hoe snel en hard de 
wereldwijde economische crisis zou toeslaan. Hoewel de kledingsector reeds vóór de 
crisis met moeilijkheden te kampen had, werd de situatie nog verergerd door het feit 
dat de recessie zo snel en hard toesloeg, waardoor de inspanningen van de industrie 
om te herstructureren werden tenietgedaan.  
 

d) Gegevens van de ondernemingen, leveranciers, downstreamproducenten en 
sectoren waar de ontslagen vallen, en categorieën werknemers die ontslagen worden 

11. Aanvraag EGF/2009/018 LT/Vervaardiging van kleding heeft betrekking op in totaal 
1 154 ontslagen in de onderstaande 45 ondernemingen:  
 

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. Voor 491 van deze 1 154 ontslagen werknemers wordt steun aangevraagd. 7,1% van 
hen zijn mannen, 92,9% zijn vrouwen. Van hen behoort 70% tot de leeftijdsgroep 
van 25-54 jarigen, 29% is 55-64 jaar oud en >1% is jonger dan 25 jaar. Niemand is 
ouder dan 65 jaar. De verdeling volgens beroepsgroep4 ziet er als volgt uit: 7 
werknemers (1,4% van de werknemers voor wie steun wordt aangevraagd) behoren 
tot de categorie "leidinggevende functies"; 21 werknemers (4,3%) behoren tot de 
categorie "specialisten"; 18 werknemers (3,7%) behoren tot de categorie "technici en 

                                                 
4 Beroepscategorieën volgens de Internationale Standaardclassificatie van beroepen (ISCO) ISCO-08 van 

de IAO van december 2007. 
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vakspecialisten"; 16 werknemers (3,3%) behoren tot de categorie "administratieve 
functies"; 17 werknemers (3,5%) behoren tot de categorie "dienstverlenende en 
commerciële functies"; 20 werknemers (4,1%) behoren tot de categorie "geschoolde 
landbouwers en vissers"; 313 werknemers (63,7%) behoren tot de categorie 
"ambachtslieden en verwante beroepen"; 13 werknemers (2,6%) behoren tot de 
categorie "bedieningspersoneel van installaties en machines en assembleurs"; en 66 
werknemers (13,4%) behoren tot de categorie "elementaire beroepen". 24 van de 
werknemers voor wie steun wordt aangevraagd gaan gebukt onder langdurige 
gezondheidsproblemen of een handicap. Alle afgevloeide werknemers en alle 
werknemers voor wie steun wordt aangevraagd zijn EU-burgers.  
 

e) Beschrijving van de betrokken gebieden, de autoriteiten ervan en andere 
belanghebbenden 

13. Het gehele grondgebied van Litouwen is getroffen door de ontslagen in de 
kledingindustrie. 

De belangrijkste belanghebbenden zijn de Litouwse dienst voor de 
arbeidsvoorziening, de arbeidsbureaus van het district en de provincie, de gemeenten, 
de werkgevers- en werknemersorganisaties, opleidingscentra, de kamer van 
koophandel, de Litouwse nationale raad voor de sociale zekerheid en de Litouwse 
arbeidsinspectie.  
 

f) Verwachte impact van de gedwongen ontslagen op de plaatselijke, regionale of 
nationale werkgelegenheid 

14. Litouwen behoort tot de landen met de hoogste werkloosheid in de EU; sinds het 
begin van de economische en financiële crisis is de werkloosheid er fors gestegen, 
met 10,9% in een periode van twaalf maanden tot 16,7% in juli 2009.  
 
De Litouwse kledingindustrie werd zwaar getroffen, met een verlies van 21,1% van 
de arbeidsplaatsen in deze sector, alleen al tussen de tweede helft van 2007 en de 
tweede helft van 2008. De economische crisis heeft deze situatie nog verergerd en 
heeft er, door de sterke concentratie van vrouwen in deze sector, toe bijgedragen dat 
het werkloosheidscijfer onder vrouwen in Litouwen in één jaar tijd (tot juli 2009) is 
verdubbeld. 

15. In dergelijke omstandigheden kunnen de gedwongen ontslagen derhalve worden 
geacht een negatieve impact te hebben op de nationale en plaatselijke economie.
  
 

g) Het gecoördineerde pakket van individuele dienstverlening waarvoor financiering 
wordt aangevraagd en een gespecificeerde kostenraming, met inbegrip van de 
complementariteit hiervan met door de structuurfondsen gefinancierde acties 

16. Het voorgestelde pakket individuele maatregelen dat in de aanvraag wordt geschetst, 
omvat tien afzonderlijke maatregelen, bovenop de nodige technische bijstand voor de 
tenuitvoerlegging van het pakket. Deze tien maatregelen vormen samen een 
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gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening met het oog op de re-integratie 
van de werknemers in het arbeidsproces: 

– Scholing en omscholing zal worden aangeboden aan werknemers naar wier 
vaardigheden geen vraag is op de plaatselijke arbeidsmarkt. Deze scholing zal 
specifiek tot doel hebben deze werknemers van de vaardigheden te voorzien 
waarnaar er wel vraag is. De maatregelen zullen gemiddeld vijf maanden duren en 
naar verwachting 130 werknemers ten goede komen. 

– Outplacementdiensten, in de vorm van ondersteunde werkgelegenheid 
overeenkomstig de nationale wet betreffende de ondersteuning van 
werkgelegenheid, zullen volgens drie verschillende formules worden aangeboden:
  
a) aan bijzonder achtergestelde werknemers, aan werknemers die kinderen jonger 
dan acht jaar ten laste hebben en aan werknemers die ouder zijn dan vijftig jaar 
zullen arbeidssubsidies worden toegekend om hen ertoe te stimuleren aan het 
werk te blijven of op de arbeidsmarkt terug te keren. Naar schatting zal deze 
maatregel, die zes tot twaalf maanden zal duren, 110 werknemers ten goede 
komen;  
b) voor dertig werknemers zal steun worden verleend voor de verwerving van 
beroepsvaardigheden. Zo zullen zij op het werk nieuwe vaardigheden kunnen 
verwerven;  
c) aan ongeschoolde werknemers die van de arbeidsmarkt dreigen te worden 
verdrongen, zal voor beperkte tijd (maximaal zes maanden) een speciale baan in 
overheidsdienst worden aangeboden. Naar schatting zal deze maatregel honderd 
werknemers ten goede komen. 

– Opleidingstoelagen zullen worden betaald aan ontslagen werknemers die scholing 
en omscholing volgen (zoals hierboven beschreven). De werknemers zullen een 
extra reiskostenvergoeding ontvangen om aan een dergelijke scholing te kunnen 
deelnemen. Deze maatregel, die naar schatting gemiddeld vijf maanden zal duren, 
zal 130 werknemers ten goede komen.  

– Bevordering van ondernemerschap: twee vergelijkbare maatregelen, waarvan 
hoofdzakelijk de intensiteit verschilt, zijn bedoeld voor ontslagen werknemers die 
hun eigen bedrijf oprichten.  
In het kader van beide maatregelen kunnen de werknemers compensatie krijgen 
voor opleiding of begeleiding bij het opstarten of organiseren van een bedrijf, 
alsook voor de kosten van registratie als zelfstandige, voor de kosten op het 
gebied van gezondheid, sociale zekerheid en verzekeringen, en voor de kosten van 
machines, uitrusting en instrumenten voor de werkplek.  
Voor de eerste maatregel mag het totale bedrag van de steun voor 
ondernemerschap volgens de nationale regels niet meer bedragen dan 15 keer het 
minimummaandloon. Naar schatting zal deze maatregel 35 werknemers ten goede 
komen.  
Waarschijnlijk zullen vijf extra werknemers gebruik kunnen maken van de 
intensievere maatregel ter bevordering van ondernemerschap, die op de nationale 
wet betreffende de ondersteuning van de werkgelegenheid is gebaseerd. Hier is 
het maximumbedrag van de steun hoger. 
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– Mobiliteitstoelagen: om de geografische mobiliteit te bevorderen en om ontslagen 
werknemers de mogelijkheid te bieden om nieuw werk te zoeken buiten het 
gebied waar zij momenteel wonen, zal met deze maatregel gedurende maximaal 
drie maanden een bijdrage worden geleverd aan de reiskosten van naar schatting 
15 werknemers. 

– Werkgelegenheidsprikkels: om ontslagen werknemers ertoe aan te moedigen zo 
snel mogelijk nieuw werk te aanvaarden, kan een bonus die gelijk is aan drie 
minimummaandlonen worden betaald aan werknemers die binnen twee maanden 
nadat zij zich bij het plaatselijke arbeidsbureau hebben aangemeld een permanente 
of tijdelijke baan voor minstens zes maanden aanvaarden. Naar schatting zal deze 
maatregel 25 werknemers ten goede komen. 

– Tijdelijke financiële steun, die tot doel heeft ontslagen werknemers te motiveren 
om een minder goed betaalde nieuwe baan te aanvaarden, zal worden toegekend 
aan werknemers die een nieuwe (permanente of tijdelijke) baan voor minstens zes 
maanden aanvaarden. Naar schatting zal deze maatregel 25 werknemers ten goede 
komen. 

– Sollicitatietoelagen: ontslagen werknemers die actief werk zoeken kunnen tijdelijk 
(gedurende maximaal drie maanden) een toelage ontvangen die gelijk is aan 15% 
van het Litouwse minimumloon. Naar schatting zal deze maatregel vierhonderd 
werknemers ten goede komen. 

– Ondersteuning voor de opvang van kinderen of gehandicapte familieleden: om de 
re-integratie te bevorderen van ontslagen werknemers die kinderen jonger dan 
acht jaar of gehandicapte familieleden met bijzondere zorgbehoeften ten laste 
hebben, wordt gedurende maximaal drie maanden een extra uitkering betaald om 
de extra kosten te dekken die deze werknemers moeten maken wanneer zij 
opleiding volgen of gebruikmaken van andere maatregelen. Naar schatting zal 
deze maatregel 55 werknemers ten goede komen.  
Daarnaast zullen ook 15 werknemers tot maximaal zes maanden nadat zij nieuw 
werk hebben gevonden een toelage krijgen ter dekking van de kosten van opvang 
van kinderen ten laste tot de leeftijd van acht jaar en van gehandicapte 
familieleden met bijzondere zorgbehoeften. 

– Ondersteuning voor het verbeteren van de kwalificaties: deze maatregel zal er 
specifiek op gericht zijn tien hoger opgeleide ontslagen werknemers nieuwe 
vaardigheden te laten verwerven zodat hun re-integratie op de arbeidsmarkt wordt 
bevorderd. 

17. De in de aanvraag beschreven administratieve uitgaven overeenkomstig artikel 3 van 
Verordening (EG) nr. 1927/2006 dekken activiteiten op het vlak van voorbereiding, 
beheer en controle van de aanvraag, alsook voorlichting en publiciteit.  

18. De individuele dienstverlening, die deel uitmaakt van het door de Litouwse 
autoriteiten in de aanvraag voorgelegde gecoördineerde pakket, bestaat uit actieve 
arbeidsmarktmaatregelen in het kader van de subsidiabele maatregelen in de zin van 
artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1927/2006. 
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De Litouwse autoriteiten ramen de totale kosten van deze dienstverlening op 748 980 
euro en de administratieve uitgaven op 56 375 euro (= 7% van het totale bedrag). 
Van het EGF wordt in totaal een bijdrage van 523 481 euro (65% van de totale 
kosten) gevraagd.  
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Maatregelen Geschat 
aantal 

werknemers 
voor wie 

steun wordt 
aangevraagd 

Geraamde 
kosten per 
betrokken 

werknemer (in 
euro's) 

Totale kosten 
(EGF en nationale 
medefinanciering) 

(in euro's) 

Individuele dienstverlening (artikel 3, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1927/2006) 

Scholing en omscholing 130 870 113 100

Outplacementdiensten 240 974 233 760

Opleidingstoelagen 130 900 117 000

Bevordering van ondernemerschap 
(basismaatregel) 

35 3 475 121 625

Bevordering van ondernemerschap 
(intensieve maatregel) 

5 8 690 43 450

Mobiliteitstoelagen 15 210 3 150

Werkgelegenheidsprikkels 25 690 17 250

Tijdelijke financiële steun 25 690 17 250

Sollicitatietoelagen 400 100 40 000

Ondersteuning voor de opvang van 
kinderen of gehandicapte familieleden 
(tijdens de opleiding) 

55 139 7 645

Ondersteuning voor de opvang van 
kinderen of gehandicapte familieleden 
(voor wie een nieuwe baan heeft) 

15 1 390 20 850

Ondersteuning voor het verbeteren van 
de kwalificaties 

10 1 390 13 900

Subtotaal individuele dienstverlening   748 980

Technische bijstand voor de implementatie van het EGF (artikel 3, derde alinea, van 
Verordening (EG) nr. 1927/2006) 

Voorbereiding   0

Beheer   50 475

Voorlichting en publiciteit   2 500

Controle   3 400
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Subtotaal administratieve uitgaven   56 375

TOTALE GERAAMDE KOSTEN   805 355

EGF-bijdrage (65% van de totale 
kosten) 

  523 481

19. Litouwen bevestigt dat de hierboven beschreven maatregelen complementair zijn met 
de maatregelen die door de structuurfondsen worden gefinancierd. De EGF-steun zal 
worden gebruikt om de effecten af te zwakken van massaontslagen die het gevolg 
zijn van de globalisering, terwijl de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) is 
geprogrammeerd en wordt gebruikt voor de financiering van actieve 
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen die voor de programmeringsperiode 2007-2013 zijn 
gepland. Het ESF verleent meerjarensteun, die niet geschikt is om snel op 
onverwachte schokken op de arbeidsmarkt te reageren, dit in tegenstelling tot het 
EGF.  
 

h) Datum/data waarop met individuele dienstverlening aan de getroffen werknemers 
is begonnen of waarop gepland is daarmee te beginnen 

20. Op 1 oktober 2009 maakte Litouwen ten behoeve van de getroffen werknemers een 
begin met de individuele dienstverlening uit het gecoördineerde pakket, waarvoor 
een financiële bijdrage van het EGF wordt aangevraagd. 

Deze datum geldt daarom als het begin van de perioden waarin uitgaven voor een 
eventuele ondersteuning uit het EFG in aanmerking komen.  
 

i) Wijze waarop de sociale partners zijn geraadpleegd: 

21. De Litouwse autoriteiten hebben bevestigd dat het pakket maatregelen is 
samengesteld in volledige overeenstemming met de sociale partners en dat alle 
maatregelen in het pakket door de sociale partners worden gesteund. 

22. De Litouwse autoriteiten hebben bevestigd dat aan de voorschriften van de nationale 
en EU-wetgeving betreffende collectieve ontslagen is voldaan.  
 

j) Informatie over acties die volgens de nationale wet of collectieve overeenkomsten 
verplicht zijn 

23. In verband met de vraag of aan de criteria van artikel 6 van Verordening (EG) nr. 
1927/2006 is voldaan, hebben de Litouwse autoriteiten in de aanvraag: 

• bevestigd dat de financiële bijdrage van het EGF niet in de plaats komt van 
maatregelen die krachtens de nationale wetgeving of collectieve 
arbeidsovereenkomsten onder de verantwoordelijkheid van ondernemingen 
vallen; 
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• aangetoond dat de maatregelen ten doel hebben steun te verlenen aan individuele 
werknemers en niet worden gebruikt om ondernemingen of sectoren te 
herstructureren; 

• bevestigd dat voor de in de punten 16 tot en met 18 vermelde subsidiabele 
maatregelen geen steun uit andere EU-financieringsinstrumenten wordt 
ontvangen. 
 

24. k) Beheers- en controlesystemen  

Litouwen stelt voor dat de financiële bijdragen grotendeels worden beheerd en 
gecontroleerd door dezelfde autoriteiten en organen die in Litouwen belast zijn met 
de uitvoering en de controle van de financiering door het Europees Sociaal Fonds 
(ESF), en met name door het EU-initiatief Equal. Het ministerie van Sociale 
Zekerheid en Arbeid is aangewezen als beheersautoriteit en Litouwse dienst voor de 
arbeidsvoorziening, die onder dat ministerie ressorteert, zal als bemiddelende 
instantie voor het EGF fungeren.  
 

l) Conclusie 

25. Om de hierboven uiteengezette redenen wordt voorgesteld de door Litouwen 
ingediende aanvraag EGF/2009/018 LT/Vervaardiging van kleding in verband met 
de ontslagen in de kledingindustrie goed te keuren, aangezien het bewijs is geleverd 
dat deze ontslagen rechtstreeks voortvloeien uit de wereldwijde economische en 
financiële crisis en hebben geleid tot ernstige economische verstoringen, waardoor de 
werkgelegenheid en de economie worden geschaad. Er is een voorstel voor een 
gecoördineerd pakket van individuele dienstverlening ingediend. Daarom wordt 
voorgesteld om in antwoord op de Litouwse aanvraag steun uit het EGF toe te 
kennen. 

FINANCIERING 

• Voor het EGF is ieder jaar een budget van in totaal 500 miljoen euro beschikbaar. In 2009 
is tot dusverre voor acht gevallen financiering goedgekeurd, en voor nog eens drie gevallen 
zijn bij de begrotingsautoriteit voorstellen tot financiering ingediend; het gaat hier om een 
totaalbedrag van 53 039 047 euro.  

• Artikel 12, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1927/2006 bepaalt dat op 1 september van 
ieder jaar nog ten minste 125 miljoen euro beschikbaar moet zijn om tegemoet te komen 
aan aanvragen die tot het einde van het jaar binnenkomen. 

• Na aftrek van de reeds goedgekeurde en met het oog op een betalingsverplichting 
voorgestelde bedragen blijft een bedrag van 446 960 953 euro beschikbaar. Voorgesteld 
wordt een steunverlening ten bedrage van 523 481 euro uit het EGF beschikbaar te stellen 
voor aanvraag EGF/2009/018 LT/Vervaardiging van kleding.  
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– vast te stellen dat aan de voorwaarden voor een financiële bijdrage uit het EGF in verband 
met de door Litouwen ingediende aanvraag EGF/2009/018 LT/Vervaardiging van kleding 
is voldaan; 

– aan de begrotingsautoriteit een voorstel voor te leggen tot goedkeuring van kredieten ten 
bedrage van 523 481 euro, zoals gespecificeerd in punt 18, alsook een verzoek om 
overschrijving van dit bedrag in vastleggingskredieten naar begrotingsonderdeel 04.0501 
(Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering) overeenkomstig artikel 12, lid 3, 
van Verordening (EG) nr. 1927/2006; 

– de overschrijving van hetzelfde bedrag in betalingskredieten van begrotingsonderdeel 
04.0217 (Europees Sociaal Fonds (ESF) – convergentie) naar begrotingsonderdeel 04.0501 
(Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering) goed te keuren. 




