
 

PL    PL 

 

KOMISJA EUROPEJSKA 

Bruksela, dnia 29.1.2010 
SEK(2010)61 wersja ostateczna 

C7-0035/10   

KOMUNIKAT DO KOMISJI 

w sprawie wniosku EGF/2009/018 LT/Produkcja odzieży 
otrzymanego od Litwy w sprawie wkładu finansowego z 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 



 

PL 2   PL 

KOMUNIKAT DO KOMISJI 

w sprawie wniosku EGF/2009/018 LT/Produkcja odzieży 
otrzymanego od Litwy w sprawie wkładu finansowego z 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji 

W związku ze zwolnieniami pracowników w kilku przedsiębiorstwach działających w dziale 
14 według klasyfikacji NACE Rev. 21 (produkcja odzieży) w regionie NUTS II Litwa (LT00), 
Litwa złożyła wniosek EGF/2009/018 LT/Produkcja odzieży w sprawie wkładu finansowego 
z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (zwanego dalej „EFG”). 

1. Komisja otrzymała wniosek władz Litwy w dniu 23 września 2009 r. 

2. Wniosek spełnia warunki wypłaty środków z EFG określone w art. 2 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 2006 r. ustanawiającego Europejski fundusz dostosowania do globalizacji2, 
oraz został złożony w terminie 10 tygodni, o którym mowa w art. 5 tego 
rozporządzenia. 

STRESZCZENIE I ANALIZA WNIOSKU 

a) Analiza związku między zwolnieniami pracowników a kryzysem finansowym i 
gospodarczym 

3. Wniosek dotyczy 1 154 zwolnień w branży odzieżowej w dziewięciomiesięcznym 
okresie odniesienia od dnia 16 października 2008 r. do dnia 15 lipca 2009 r.  

4. Aby ustalić związek między zwolnieniami pracowników a kryzysem finansowym i 
gospodarczym, Litwa wskazuje na fakt, iż światowy kryzys gospodarczy i finansowy 
poważnie wpłynął na popyt na wyroby włókiennicze i odzieżowe na Litwie oraz na 
jej rynkach eksportowych. W całej UE spadek produkcji wyrobów włókienniczych, 
jaki odnotowano już w drugim półroczu 2008 r., pogłębił się w 2009 r. Jeśli chodzi o 
produkcję w sektorze odzieżowym, którego sytuacja w 2008 r. nie była równie 
trudna, zaczęto odnotowywać spadek. W pierwszym kwartale 2009 r. produkcja 
wyrobów włókienniczych i w sektorze odzieżowym spadła o ponad 20 % w 
porównaniu do pierwszego kwartału poprzedniego roku. W kwietniu 2009 r. spadek 
produkcji nadal utrzymywał się na poziomie ponad 20 %. Deficyt handlowy w 
pierwszym kwartale 2009 r. wzrósł gwałtownie o 19 %, co wynikało przede 
wszystkim z poważnego spadku w wywozie do wszystkich partnerów handlowych, a 
zwłaszcza do tych najważniejszych, takich jak Stany Zjednoczone, Japonia, Rosja i 
Turcja (średnio 20 %). Wywóz do tych krajów stanowi 45 % całkowitego wywozu 

                                                 
1 Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w 

sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE 2 Rev. 2 i zmieniające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych 
dziedzin statystycznych 

2 Dz.U. L 48 z 22.2.2008, s. 82 
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wyrobów włókienniczych i odzieżowych z UE3.  
 
Ten gwałtowny spadek wywozu miał wyraźny wpływ na sytuację na Litwie, co 
odzwierciedla fakt, iż w 2007 r. wartość dodana w zakresie działu 14 NACE spadła o 
5,5 %, w 2008 r. odnotowano dalszy jej spadek o 8,2 %, a w pierwszym kwartale 
2009 r. spadek pogłębił się i wyniósł 16,7 %.  
 
Zgodnie z dostarczonymi przez Litwę informacjami wielkość produkcji odzieży w 
poszczególnych kwartałach 2008 r. i w pierwszym półroczu 2009 r. w porównaniu z 
odpowiednimi kwartałami roku poprzedniego przedstawiała się następująco: 

2008 r. 2009 r. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

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

5. W związku z powyższym służby Komisji są zdania, iż zgodnie z wymogami art. 1 i 2 
rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 zwolnienie 1 154 pracowników w branży 
odzieżowej można powiązać z kryzysem finansowym i gospodarczym, który 
doprowadził do znacznego ograniczenia popytu na odzież na Litwie i na rynkach 
wywozu. 
 

b) Wykazanie liczby zwolnień oraz zgodności z kryteriami określonymi w art. 2 lit. 
b) 

6. Litwa złożyła wniosek w związku z kryterium interwencji określonym w art. 2 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, zgodnie z którym wymagane jest co najmniej 
500 zwolnień w dziewięciomiesięcznym okresie odniesienia w dziale według 
klasyfikacji NACE 2 w jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą 
regionach na poziomie NUTS II.  

7. We wniosku wykazano 1 154 zwolnień w 45 przedsiębiorstwach, z których 
wszystkie działają w dziale 14 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (produkcja 
odzieży) w okresie od 16 października 2008 r. do 15 lipca 2009 r. Wszystkie 
zwolnienia obliczono zgodnie z art. 2 akapit drugi tiret drugie rozporządzenia (WE) 
nr 1927/2006, tj. od daty faktycznego rozwiązania umowy o pracę przed jej 
wygaśnięciem.  

8. Całe terytorium Litwy stanowi jeden region na poziomie NUTS II (LT00). 

9. Zdaniem służb Komisji łączna liczba 1 154 utraconych miejsc pracy w dziale 14 
według klasyfikacji NACE Rev. 2 (produkcja odzieży) na Litwie w okresie 
odniesienia spełnia kryteria art. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.  

                                                 
3 Wpływ kryzysu gospodarczego na główne sektory w UE – przemysł wytwórczy i budownictwo, 

czerwiec 2009. (Impact of the economic crisis on key sectors of the EU – the case of the manufacturing 
and construction industries, June 2009 Update). Opublikowane przez Dyrekcję Generalną ds. 
Przedsiębiorstw i Przemysłu, 29 czerwca 2009 r. 
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c) Wyjaśnienie nieprzewidzianego charakteru tych zwolnień 

10. Ani przedsiębiorstwa, ani rządy nie przewidziały, że globalny kryzys gospodarczy 
będzie postępował tak szybko i będzie tak głęboki. Choć sektor odzieżowy borykał 
się z trudnościami już przed kryzysem, to jednak błyskawiczny rozwój recesji i jej 
intensywność zdecydowanie pogorszyły sytuację, czym uniemożliwiły 
przedsiębiorstwom podjęcie działań restrukturyzacyjnych. 
 

d) Dane identyfikacyjne zwalniających przedsiębiorstw, dostawców lub producentów 
znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw oraz sektorów, a także kategorie 
pracowników, których to dotyczy 

11. Wniosek EGF/2009/018 LT/Produkcja odzieży dotyczy łącznej liczby 1 154 
zwolnionych pracowników w następujących 45 przedsiębiorstwach:  
 

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. Pomocą ma być objęte 491 z 1 154 zwolnionych osób. 7,1 % spośród tych osób to 
mężczyźni, a 92,9 % z nich to kobiety. 70 % osób jest w wieku od 25 do 54 lat, 29 % 
ma od 55 do 64 lat, a >1 % jest poniżej 25 roku życia. Nie ma w tej grupie osób 
powyżej 65 roku życia. W podziale na kategorie4, 7 pracowników (1,4 % z grupy, 
która ma zostać objęta pomocą) należy do kategorii „kierowników”, 21 osób (4,3 %) 
do kategorii „specjalistów”, 18 osób (3,7 %) do kategorii „techników i innego 

                                                 
4 Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (ISCO) ISCO-08, 

klasyfikacją MOP przyjętą w grudniu 2007 r. 
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średniego personelu”, 16 osób (3,3 %) do kategorii „pracowników biurowych”, 17 
osób (3,5 %) do kategorii „pracowników usług osobistych i sprzedawców”, 20 osób 
(4,1 %) do kategorii „rolników, ogrodników, leśników i rybaków”, 313 osoby (63,7 
%) do kategorii „robotników przemysłowych i rzemieślników”, 13 osób (2,6 %) do 
kategorii „operatorów i monterów maszyn i urządzeń”, a 66 osób (13,4 %) do 
kategorii „pracowników przy pracach prostych”. 24 pracowników, którzy mają być 
objęci pomocą, ma długotrwałe problemy zdrowotne lub jest niepełnosprawnych. 
Wszyscy zwolnieni pracownicy i wszyscy pracownicy, którzy mają być objęci 
pomocą, są obywatelami UE. 
 

e) Opis obszaru, którego to dotyczy, jego władz oraz innych zainteresowanych 
podmiotów 

13. Zwolnienia w branży odzieżowej wystąpiły na całym terytorium Litwy. 

Do głównych zainteresowanych podmiotów należy Litewska Giełda Pracy, 
okręgowe i gminne giełdy pracy, gminy, organizacje pracodawców i pracowników, 
ośrodki szkoleniowe, Izba Handlowa oraz litewska rada państwowego ubezpieczenia 
społecznego i inspektorat pracy.  
 

f) Spodziewany wpływ zwolnień na zatrudnienie lokalne, regionalne lub krajowe 

14. Bezrobocie na Litwie należy do najwyższych w UE i gwałtownie rosło od początku 
kryzysu gospodarczego i finansowego: w ciągu 12 miesięcy wzrosło ono o 10,9 %, i 
w lipcu 2009 r. osiągnęło poziom 16,7 %.  
 
Sytuacja ta poważnie wpłynęła na branżę odzieżową: tylko w okresie między drugą 
połową 2007 r. a drugą połową 2008 r. zlikwidowano na Litwie 21,1 % miejsc pracy 
w tym sektorze. Dodatkowym utrudnieniem był kryzys. Wszystkie te czynniki 
sprawiły, że, ze względu na dużą liczbę kobiet w tym sektorze, stopa bezrobocia 
wśród kobiet na Litwie w okresie 12 miesięcy do lipca 2009 r. podwoiła się. 

15. Należy zatem stwierdzić, że w takich okolicznościach można odnotować opisany 
negatywny wpływ zwolnień na gospodarkę krajową i gospodarki lokalne.  
 

g) Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być 
finansowane, z podziałem na szacunkowe koszty, w tym informacje dotyczące ich 
komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych 

16. Poza pomocą techniczną niezbędną do jego wdrożenia, opisany we wniosku 
proponowany pakiet zindywidualizowanych środków obejmuje dziesięć różnych 
działań. Są to następujące działania, składające się na skoordynowany pakiet 
zindywidualizowanych usług mających na celu ponowną integrację pracowników na 
rynku pracy: 

– Szkolenia i przekwalifikowanie będą oferowane pracownikom, których 
kwalifikacje nie są poszukiwane na lokalnym rynku pracy. Celem takich szkoleń 
będzie wyposażenie pracowników w kwalifikacje, na które jest popyt. Działania 



 

PL 6   PL 

będą trwać średnio pięć miesięcy i według szacunków skorzysta z nich 130 
pracowników. 

– Pomoc w zakresie zwolnień monitorowanych, w formie zatrudnienia wspieranego 
zgodnie z krajową ustawą o wspieraniu zatrudnienia, będzie oferowana w trzech 
różnych postaciach:  
a) Pracownicy, którzy znajdują się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, mają na 
utrzymaniu dzieci w wieku do ósmego roku życia lub są w wieku powyżej 50 lat 
otrzymają dopłaty do wynagrodzenia mające skłonić ich do pozostania na rynku 
pracy lub powrotu na ten rynek. Szacuje się, że z tego działania, które będzie 
trwać od 6 do 12 miesięcy, skorzysta 110 pracowników.  
b) 30 pracowników otrzyma wsparcie przeznaczone na uzyskanie kwalifikacji 
zawodowych. Pozwoli to tym osobom na zdobycie nowych umiejętności 
bezpośrednio w miejscu pracy.  
c) Pracownikom niewykwalifikowanym, którym grozi wykluczenie z rynku 
pracy, zostanie zaoferowane specjalne, ograniczone czasowo zatrudnienie w 
ramach robót publicznych na okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Szacuje się, że 
z tego działania skorzysta 100 pracowników. 

– Dodatki szkoleniowe zostaną wypłacone zwolnionym pracownikom 
uczestniczącym w wyżej opisanych szkoleniach i przekwalifikowaniu. 
Dodatkowy zasiłek umożliwi pracownikom podróżowanie do i z miejsca takiego 
szkolenia. Z tego rodzaju wsparcia, które ma być udzielane średnio przez 5 
miesięcy, skorzysta 130 pracowników.  

– Promowanie przedsiębiorczości – dwa podobne środki, różniące się między sobą 
głównie intensywnością, będą skierowane do zwolnionych pracowników 
zakładających własne firmy.  
W przypadku obydwu środków pracownicy będą uprawnieni do otrzymania 
zwrotu kosztów szkoleń i doradztwa związanego z założeniem i organizacją 
firmy, zwrotu kosztów rejestracji działalności na własny rachunek, kosztów 
ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, oraz kosztów maszyn, urządzeń i 
narzędzi potrzebnych w miejscu pracy.  
W ramach pierwszego środka zgodnie z przepisami krajowymi łączna wysokość 
wsparcia dla przedsiębiorczości nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego 
miesięcznego wynagrodzenia Szacuje się, że z tego działania skorzysta 35 
pracowników.  
Według szacunków dodatkowych 5 pracowników skorzysta z bardziej 
intensywnego środka promowania przedsiębiorczości opartego na krajowej 
ustawie o wspieraniu zatrudnienia. Limit tej pomocy jest wyższy. 

– Dodatki na koszty przeniesienia – w celu ułatwienia mobilności geograficznej 
oraz umożliwienia zwolnionym pracownikom poszukiwania nowej pracy poza 
miejscem obecnego zamieszkania, w ramach tego środka około 15 pracowników 
otrzyma dopłaty do kosztów podróży w okresie nieprzekraczającym trzech 
miesięcy. 

– Środki motywujące do podejmowania pracy – aby zachęcić zwolnionych 
pracowników do jak najszybszego podejmowania nowej pracy, będzie można 
wypłacać premie w wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia 
pracownikom, którzy w ciągu 2 miesięcy od zarejestrowania na lokalnej giełdzie 
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pracy podpiszą umowę o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, nie 
krótszy niż 6 miesięcy. Szacuje się, że z tego działania skorzysta 25 pracowników. 

– Czasowa pomoc finansowa, mająca na celu motywowanie pracowników do 
podejmowania nowej pracy za wynagrodzeniem niższym niż na poprzednim 
stanowisku, będzie wypłacana pracownikom, którzy podejmą nową pracę w 
ramach umowy na czas nie krótszy niż 6 miesięcy (umowa może być zawarta na 
czas określony lub nieokreślony). Szacuje się, że z tego działania skorzysta 25 
pracowników. 

– Dodatki na poszukiwanie pracy – zwolnieni pracownicy aktywnie poszukujący 
pracy będą uprawnieni do otrzymania czasowego wsparcia w wysokości 15 % 
minimalnego litewskiego wynagrodzenia w okresie nieprzekraczającym trzech 
miesięcy. Szacuje się, że z tego działania skorzysta 400 pracowników. 

– Wsparcie na opiekę nad dziećmi i niepełnosprawnymi członkami rodziny – w celu 
ułatwienia ponownej integracji zwolnionych pracowników, mających na 
utrzymaniu dzieci (do ósmego roku życia) lub niepełnosprawnych członków 
rodziny potrzebujących specjalnej opieki, pracownicy ci będą przez okres 
nieprzekraczający trzech miesięcy otrzymywać dodatkowy zasiłek na pokrycie 
dodatkowych kosztów, jakie będą musieli ponieść, aby skorzystać ze szkolenia 
lub innych działań. Szacuje się, że z tego działania skorzysta 55 pracowników.
  
Dodatkowych 15 pracowników, przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy po 
rozpoczęciu nowej pracy, skorzysta z zasiłku na pokrycie kosztów związanych z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu (do ósmego roku życia) lub 
niepełnosprawnymi członkami rodziny potrzebującymi specjalnej opieki. 

– Wsparcie na podniesienie kwalifikacji – ten środek będzie skierowany do 10 
zwolnionych pracowników o wyższym poziomie wykształcenia, pozwalając im na 
zdobycie nowych kompetencji, co ułatwi ich ponowną integrację na rynku pracy. 

17. Wydatki administracyjne, jak opisano we wniosku, zgodnie z art. 3 rozporządzenia 
(WE) 1927/2006 obejmują działania przygotowawcze, w zakresie zarządzania i 
kontroli wniosku, a także dostarczanie i upowszechnianie informacji.  

18. Zindywidualizowane usługi, jako część skoordynowanego pakietu przedstawionego 
we wniosku przez władze Litwy, są aktywnymi środkami rynku pracy wchodzącymi 
w zakres kwalifikowalnych działań określonych w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 
1927/2006. 

Władze Litwy szacują łączne koszty tych usług na 748 980 EUR, a wydatki 
administracyjne na 56 375 EUR (= 7 % łącznej kwoty). Litwa wnioskuje o 
przyznanie wkładu z EFG w łącznej wysokości 523 481 EUR (65 % łącznych 
kosztów).  
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Działania Szacowana 
liczba 

pracowników 
objętych 

działaniem 

Szacowany 
koszt na 
jednego 

pracownika 
objętego 

działaniem (w 
EUR) 

Łączne koszty 
(EFG i 

współfinansowanie 
krajowe) (w EUR) 

Zindywidualizowane usługi (art. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1927/2006) 

Szkolenia i przekwalifikowanie 130 870 113 100

Pomoc w zakresie zwolnień 
monitorowanych 

240 974 233 760

Dodatki szkoleniowe 130 900 117 000

Promowanie przedsiębiorczości (w 
podstawowej formie) 

35 3 475 121 625

Promowanie przedsiębiorczości (w 
intensywnej formie) 

5 8 690 43 450

Dodatki na koszty przeniesienia 15 210 3 150

Środki motywujące do podejmowania 
pracy 

25 690 17 250

Czasowa pomoc finansowa 25 690 17 250

Dodatki na poszukiwanie pracy 400 100 40 000

Wsparcie na opiekę nad dziećmi i 
niepełnosprawnymi członkami 
rodziny (w czasie szkolenia) 

55 139 7 645

Wsparcie na opiekę nad dziećmi i 
niepełnosprawnymi członkami 
rodziny (w czasie pracy) 

15 1 390 20 850

Wsparcie na podniesienie kwalifikacji 10 1 390 13 900

Zindywidualizowane usługi razem   748 980

Pomoc techniczna w zakresie wdrażania EFG (art. 3 akapit trzeci rozporządzenia 
(WE) nr 1927/2006) 

Działania przygotowawcze   0

Zarządzanie   50 475

Dostarczanie i upowszechnianie   2 500
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informacji 

Działania kontrolne   3 400

Wydatki administracyjne razem   56 375

SZACUNKOWE KOSZTY OGÓŁEM   805 355

Wkład z EFG (65 % kosztów ogółem)   523 481

19. W odniesieniu do komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy 
strukturalnych, Litwa potwierdza komplementarność wyżej opisanych środków. 
Pomoc z EFG będzie bezpośrednio przeznaczona na łagodzenie konsekwencji 
masowych zwolnień związanych ze skutkami globalizacji, podczas gdy wsparcie z 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) jest programowane i wykorzystywane 
do finansowania aktywnych instrumentów polityki rynku pracy planowanych na 
okres programowania 2007-2013. Wsparcie z EFS ma charakter wieloletni i nie jest 
dostosowane do szybkiego reagowania na niespodziewane wstrząsy na rynku pracy, 
inaczej niż w przypadku wsparcia z EFG.  
 

h) Termin (terminy), od którego (których) rozpoczęto lub zaplanowano rozpocząć 
świadczenie zindywidualizowanych usług dla pracowników objętych zwolnieniami 

20. Świadczenie pracownikom objętym zwolnieniami zindywidualizowanych usług 
ujętych w skoordynowanym pakiecie, o którego współfinansowanie z EFG 
wnioskuje Litwa, rozpoczęło się w dniu 1 października 2009 r. 

Data ta stanowi zatem początek okresu kwalifikowalności do jakiejkolwiek pomocy, 
jaka może być przyznana z EFG.  
 

i) Procedury konsultacji z partnerami społecznymi 

21. Władze Litwy potwierdziły, że pakiet środków został zaplanowany w pełnym 
porozumieniu z partnerami społecznymi, a wszystkie środki zawarte w pakiecie 
zostały poparte przez tych partnerów. 

22. Władze Litwy potwierdziły, że wymogi dotyczące zwolnień zbiorowych określone w 
prawie krajowym i prawie UE zostały spełnione. 
 

j) Informacje o działaniach, które są wymagane zgodnie z prawem krajowym lub 
zgodnie z układami zbiorowymi 

23. Jeśli chodzi o spełnienie kryteriów określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 
1927/2006, wniosek zawierał następujące elementy: 

• Władze Litwy potwierdziły, że wkład finansowy z EFG nie zastępuje środków, za 
które na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych odpowiedzialne są 
przedsiębiorstwa. 
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• Władze Litwy wykazały, że działania te mają na celu udzielenie pomocy 
poszczególnym pracownikom i nie zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia 
restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów gospodarki. 

• Władze Litwy potwierdziły, że kwalifikowalne działania, o których mowa w 
powyższych punktach 16 - 18, nie otrzymują wsparcia z innych instrumentów 
finansowych UE. 
 

24. k) Systemy zarządzania i kontroli  

Zgodnie z wnioskiem Litwy wkłady finansowe będą zarządzane i kontrolowane w 
znacznej mierze przez te same władze i organy, które są odpowiedzialne za 
wydatkowanie na Litwie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a 
dokładnie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, oraz za nadzór nad tymi środkami. 
Rola instytucji zarządzającej powierzona zostanie Ministerstwu Zabezpieczenia 
Społecznego i Pracy, a podlegająca mu Litewska Giełda Pracy pełnić będzie funkcję 
organu pośredniczącego w kontaktach z EFG.  
 

l) Wniosek 

25. Z wymienionych powyżej względów proponuje się zatem przyjąć złożony przez 
Litwę wniosek EGF/2009/018 LT/Produkcja odzieży, dotyczący zwolnień 
pracowników w branży odzieżowej, gdyż przedstawiono dowody na to, że 
zwolnienia te zostały bezpośrednio spowodowane przez globalny kryzys finansowy i 
gospodarczy i wywołały poważne zakłócenia gospodarcze wpływające na 
zatrudnienie oraz na gospodarkę. Zaproponowany został skoordynowany pakiet 
kwalifikowalnych zindywidualizowanych usług. W odpowiedzi na wniosek Litwy 
proponuje się zatem uruchomienie środków z EFG. 

FINANSOWANIE 

• Całkowity roczny budżet EFG wynosi 500 mln EUR. Do tej pory w 2009 r. 
zaakceptowano finansowanie w ośmiu przypadkach, a kolejne trzy zostały przedstawione 
władzy budżetowej do akceptacji; wnioski te opiewają na łączną kwotę 53 039 047 EUR.  

• Artykuł 12 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 stanowi, że w dniu 1 września 
każdego roku co najmniej 125 mln EUR pozostaje dostępnych w celu pokrycia potrzeb 
pojawiających się do końca roku. 

• Po odjęciu już zaakceptowanych i przedstawionych do akceptacji kwot dostępna pozostaje 
kwota 446 960 953 EUR. Proponuje się wypłatę z EFG kwoty 523 481 EUR w odniesieniu 
do wniosku EGF/2009/018 LT/Produkcja odzieży. 
 

WZYWA SIĘ ZATEM KOMISJĘ DO: 

– stwierdzenia, że warunki przyznania wkładu finansowego z EFG na złożony przez Litwę 
wniosek EGF/2009/018 LT/Produkcja odzieży zostały spełnione; 
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– przedłożenia władzy budżetowej wniosku o zatwierdzenie środków odpowiadających 
kwocie 523 481 EUR, jak określono w punkcie 18, a także wniosku o przeniesienie tej 
kwoty jako środki na zobowiązania do pozycji w budżecie 04.0501 (Europejski Fundusz 
Dostosowania do Globalizacji) zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006; 

– zatwierdzenia przeniesienia tej samej kwoty jako środków na pokrycie płatności z pozycji 
w budżecie 04.0217 (Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – konwergencja) do pozycji w 
budżecie 04.0501 (Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji). 




