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OZNÁMENIE KOMISIE 

týkajúce sa žiadosti EGF/2009/018 LT/Výroba odevov 
doručenej od Litvy o finančný príspevok 

z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii 

Po prepúšťaní vo viacerých podnikoch pôsobiacich v divízii 14 (výroba odevov) klasifikácie 
NACE Revision 21 v regióne NUTS II Litva (LT00) predložila Litva žiadosť EGF/2009/018 
LT/Výroba odevov o finančný príspevok z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii 
(ďalej len „EGF“). 

1. Komisii bola žiadosť od litovských orgánov doručená 23. septembra 2009. 

2. Žiadosť spĺňa podmienky na poskytnutie prostriedkov z EGF podľa článku 2 
písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 
z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa 
globalizácii2, a bola predložená v lehote 10 týždňov stanovenej v článku 5 uvedeného 
nariadenia. 

ZHRNUTIE ŽIADOSTI A ANALÝZA 

a) Analýza súvislosti medzi prepúšťaním a finančnou a hospodárskou krízou 

3. Žiadosť sa týka 1 154 prípadov prepúšťania v odvetví výroby odevov 
počas referenčného obdobia v dĺžke deviatich mesiacov od 16. októbra 2008 
do 15. júla 2009.  

4. S cieľom preukázať súvislosť medzi prepúšťaním a finančnou a hospodárskou krízou 
Litva tvrdí, že celosvetová hospodárska a finančná kríza mala vážny dosah na dopyt 
po textile a odevoch v Litve a na jej vývozných trhoch. Pokles vo výrobe textilu 
v EÚ ako celku, ktorý už bol zaznamenaný v druhej polovici roka 2008, 
sa v roku 2009 zintenzívnil. Výroba v sektore odevov, ktorá lepšie odolávala 
v roku 2008, sa začala znižovať. V prvom kvartáli roka 2009 klesla výroba v odvetví 
textilu a odevov v porovnaní s prvým kvartálom predchádzajúceho roka o viac než 
20 %. V apríli 2009 vykazoval pokles výroby aj naďalej viac ako 20 %. V prvom 
kvartáli roka 2009 obchodný deficit prudko vzrástol o 19 %, čo bolo spôsobené 
hlavne značným znížením vývozu vo vzťahu k všetkým obchodným partnerom 
a najmä k najvýznamnejším z nich, ako sú napríklad USA, Japonsko, Rusko 
a Turecko (v priemere 20 %). Na tieto krajiny pripadá 45 % celkového vývozu 
textilných a odevných výrobkov z EÚ3.  
 

                                                 
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza 

štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky. 

2 Ú. v. EÚ L 48, 22.2.2008, s. 82. 
3 Impact of the economic crisis on key sectors of the EU – the case of the manufacturing and construction 

industries, June 2009 Update (Dosah hospodárskej krízy na kľúčové odvetvia EÚ – odvetvie výroby 
a stavebníctva, aktualizované v júni 2009). Uverejnilo GR pre podnikanie a priemysel, 29. jún 2009. 
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Intenzívne sa tieto účinky prejavili v Litve, v ktorej došlo v roku 2007 v divízii 14 
klasifikácie NACE k zmene v pridanej hodnote predstavujúcej –5,5 % , v roku 2008 
k ďalšiemu zníženiu o 8,2 % a v prvom kvartáli roka 2009 dokonca k prudkému 
poklesu o 16,7 %.  
 
Litva poskytla tieto informácie o objeme výroby odevov v jednotlivých kvartáloch 
roka 2008 a v prvej polovici roka 2009 v porovnaní s príslušným kvartálom 
predchádzajúceho roka: 

2008 2009 

Prvý 
kvartál 

Druhý 
kvartál 

Tretí 
kvartál 

Štvrtý 
kvartál 

Prvý 
kvartál 

Druhý 
kvartál 

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

5. Útvary Komisie dospeli k záveru, že 1 154 prípadov prepúšťania v odvetví výroby 
odevov môže súvisieť, ako sa vyžaduje podľa článkov 1 a 2 nariadenia (ES) 
č. 1927/2006, s finančnou a hospodárskou krízou, ktorá viedla k prudkému poklesu 
dopytu po odevoch v Litve a na vývozných trhoch. 

b) Dôkaz o počte prepúšťaných pracovníkov a splnenie kritérií článku 2 písm. b) 

6. Litva podala žiadosť v súlade s intervenčným kritériom článku 2 písm. b) nariadenia 
(ES) č. 1927/2006, v ktorom sa vyžaduje najmenej 500 prepustených pracovníkov 
v referenčnom období v dĺžke deviatich mesiacov v divízii klasifikácie NACE 2 
v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II.  

7. V žiadosti sa uvádza dôkaz o 1 154 prepustených pracovníkoch v období 
od 16. októbra 2008 do 15. júla 2009 v 45 podnikoch, ktoré všetky pôsobia v oblasti 
výroby odevov (divízia 14) klasifikácie NACE Revision 2. Tento počet prepustených 
pracovníkov bol vypočítaný v súlade s článkom 2 druhým odsekom druhou zarážkou 
nariadenia (ES) č. 1927/2006, t. j. od dátumu ukončenia pracovného pomeru de facto 
pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý.  

8. Celé územie Litvy tvorí jediný región na úrovni NUTS II (LT00). 

9. Útvary Komisie zastávajú názor, že celkový počet 1 154 stratených pracovných 
miest v oblasti výroby odevov (divízia 14) klasifikácie NACE Revision 2 v Litve 
počas referenčného obdobia spĺňa kritériá článku 2 písm. b) nariadenia (ES) 
č. 1927/2006.  

c) Vysvetlenie nepredvídanej povahy tohto prepúšťania 

10. Podniky ani vlády nepredvídali takúto rýchlosť a hĺbku celosvetovej hospodárskej 
krízy. Aj keď odvetvie výroby odevov už pred krízou zápasilo s ťažkosťami, 
rýchlosť a hĺbka recesie situáciu vyhrotili, čím sa zmarilo reštrukturalizačné úsilie 
odvetvia. 
 

d) Identifikácia prepúšťajúcich podnikov, dodávateľov alebo nadväzujúcich 
výrobcov, odvetví, ako aj kategórií dotknutých pracovníkov 
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11. Žiadosť EGF/2009/018 LT/Výroba odevov sa týka spolu 1 154 prepustených 
pracovníkov v týchto 45 podnikoch:  
 

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. Z týchto 1 154 prepustených pracovníkov sa pomoc týka 491 pracovníkov. Z nich 
je 7,1 % mužov a 92,9 % žien. Do vekovej skupiny 25 až 54 rokov patrí 70 %, 29 % 
patrí do vekovej skupiny 55 až 64 rokov a menej ako 1 % pracovníkov je mladších 
než 25 rokov. Ani jeden z týchto pracovníkov nemá viac ako 65 rokov. Pokiaľ ide 
o kategórie4, 7 pracovníkov (1,4 % tých, ktorých sa pomoc týka) patrí do kategórie 
„vedúci a riadiaci zamestnanci“; 21 (4,3 %) patrí do kategórie „vedeckí a odborní 
duševní zamestnanci“; 18 (3,7 %) patrí do kategórie „technickí, zdravotnícki, 
pedagogickí zamestnanci a zamestnanci v príbuzných odboroch“; 16 (3,3 %) patrí 
do kategórie „nižší administratívni zamestnanci (úradníci)“; 17 (3,5 %) patrí 
do kategórie „prevádzkoví zamestnanci v službách a obchode“; 20 (4,1 %) 
do kategórie „kvalifikovaní robotníci v poľnohospodárstve, lesníctve a v príbuzných 
odboroch (okrem obsluhy strojov a zariadení)“; 313 (63,7 %) do kategórie 
„remeselníci a kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia, opravári (okrem obsluhy 
strojov a zariadení)“; 13 (2,6 %) do kategórie „obsluha strojov a zariadení“ 
a 66 (13,4 %) do kategórie „pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci“. Z toho 
24 pracovníkov, ktorých sa pomoc týka, trpí dlhotrvajúcim zdravotným problémom 
alebo zdravotným postihnutím. Všetci prepustení pracovníci a všetci pracovníci, 
ktorých sa pomoc týka, sú občanmi EÚ. 

                                                 
4 Podľa Medzinárodnej klasifikácie zamestnaní (ISCO) ISCO-08, klasifikácie Medzinárodnej organizácie 

práce (ILO) prijatej v decembri 2007. 
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e) Opis príslušných území a ich orgánov a zúčastnených strán 

13. Prepúšťanie v odvetví výroby odevov postihlo celé územie Litvy. 

Hlavnými zúčastnenými stranami sú Litovský úrad sprostredkovania práce 
(Lithuanian Labour Exchange), krajské a okresné úrady sprostredkovania práce, 
obce, zamestnávateľské a zamestnanecké organizácie, strediská odbornej prípravy, 
obchodná komora a Litovská štátna rada sociálneho poistenia a inšpektorát práce.
  
 

f) Očakávané účinky prepúšťania na miestnu, regionálnu alebo národnú 
zamestnanosť 

14. Nezamestnanosť v Litve patrí k najvyšším v EÚ a od začiatku hospodárskej 
a finančnej krízy prudko vzrástla, pričom v júli 2009 po zvýšení počas 12-mesačného 
obdobia o 10,9 % dosiahla 16,7 %.  
 
Veľmi ťažko bolo postihnuté odvetvie výroby odevov, ktoré v Litve len od druhej 
polovice roka 2007 do druhej polovice roka 2008 prišlo o 21,1 % pracovných miest. 
Hospodárska kríza situáciu zhoršila a vzhľadom na koncentráciu žien v tomto 
odvetví prispela v priebehu roka do júla 2009 k zdvojnásobeniu miery 
nezamestnanosti žien v Litve. 

15. Za týchto okolností sa preto dá vyvodiť záver, že prepúšťanie má nepriaznivý účinok 
na uvedené národné a miestne hospodárstva.  
 

g) Koordinovaný súbor personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať, 
a rozpis odhadovaných nákladov vrátane jeho komplementárnosti s činnosťami 
financovanými v rámci štrukturálnych fondov 

16. Navrhovaný súbor personalizovaných opatrení uvedený v žiadosti zahŕňa 
okrem technickej pomoci, ktorá je nevyhnutná na implementáciu súboru, desať 
odlišných činností. Ide o týchto desať činností, ktorých kombinácia predstavuje 
koordinovaný súbor personalizovaných služieb zameraných na opätovné začlenenie 
pracovníkov do trhu práce: 

– Odborná príprava a rekvalifikácia sa budú poskytovať pracovníkom 
so zručnosťami, po ktorých nie je na miestnom trhu práce dopyt. Takáto odborná 
príprava sa bude zameriavať na vybavenie týchto pracovníkov zručnosťami, 
po ktorých je dopyt. Opatrenia budú v priemere trvať päť mesiacov a odhaduje sa, 
že z nich bude mať prospech 130 pracovníkov. 

– Pomoc pri preradení prostredníctvom podporovaného zamestnania v súlade 
s vnútroštátnym zákonom o podpore zamestnanosti sa bude ponúkať v troch 
rôznych variantoch:  
a) Pre tých pracovníkov, ktorí boli veľmi znevýhodnení, majú nezaopatrené deti 
vo veku menej ako 8 rokov alebo majú viac ako 50 rokov, sa budú poskytovať 
zamestnanecké subvencie s cieľom motivovať ich, aby zostali na trhu práce 
alebo aby sa naň vrátili. Odhaduje sa, že z tohto opatrenia, ktoré bude trvať 
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6 až 12 mesiacov, bude mať prospech 110 pracovníkov.  
b) Poskytne sa podpora 30 pracovníkom, aby získali profesionálne zručnosti. 
Umožní im to nadobudnúť nové zručnosti priamo na pracovisku. 
c) Tým, ktorí nemajú zručnosti, ale hrozí im vylúčenie z trhu práce, sa ponúkne 
špeciálne, časovo obmedzené zamestnanie v oblasti verejných prác v dĺžke 
najviac 6 mesiacov. Odhaduje sa, že z tohto posledného variantu bude mať 
prospech 100 pracovníkov. 

– Príspevky na odbornú prípravu sa vyplatia prepusteným pracovníkom, ktorí 
sa zúčastnia odbornej prípravy a rekvalifikácie (opísaných v predchádzajúcom 
texte). Dodatočný príspevok umožní pracovníkom dochádzať na takúto odbornú 
prípravu. Z tejto podpory, ktorá podľa odhadov potrvá v priemere 5 mesiacov, 
bude mať prospech 130 pracovníkov.  

– Podpora podnikania – dve podobné opatrenia, ktoré sa líšia najmä svojou 
intenzitou, budú zamerané na založenie vlastných podnikov prepustenými 
pracovníkmi.  
V rámci obidvoch opatrení budú mať pracovníci nárok na úhradu výdavkov 
na odbornú prípravu alebo poradenstvo, ktoré sa týkajú založenia alebo 
organizácie podniku, na úhradu nákladov spojených so zaregistrovaním 
samostatnej zárobkovej činnosti, zdravotným a sociálnym poistením 
a so zaobstaraním strojov, zariadení a nástrojov potrebných na pracovisku.  
Pri prvom opatrení nesmie celková podpora podnikania podľa vnútroštátnych 
predpisov prekročiť 15-násobok minimálnej mesačnej mzdy. Odhaduje sa, 
že z tohto opatrenia bude mať prospech 35 pracovníkov.  
Podľa odhadov bude mať ďalších 5 pracovníkov prospech z intenzívnejšieho 
opatrenia na podporu podnikania na základe vnútroštátneho zákona o podpore 
zamestnanosti. V tomto prípade je strop pomoci vyšší. 

– Príspevky na mobilitu – s cieľom uľahčiť geografickú mobilitu a umožniť 
prepusteným pracovníkom, aby si hľadali nové zamestnanie mimo oblastí, 
v ktorých teraz žijú, sa v rámci tohto opatrenia bude počas najviac troch mesiacov 
prispievať na cestovné náklady pracovníkov, ktorých počet sa odhaduje na 15. 

– Stimuly na zamestnanosť – s cieľom povzbudiť prepustených pracovníkov 
do čo najrýchlejšieho akceptovania nového zamestnania sa pracovníkom, ktorí 
podpíšu minimálne šesťmesačnú zmluvu na dobu určitú alebo neurčitú, môže 
do 2 mesiacov od zaevidovania na miestnom úrade sprostredkovania práce 
vyplatiť suma vo výške trojnásobku minimálnej mzdy. Odhaduje sa, že z tohto 
opatrenia bude mať prospech 25 pracovníkov. 

– Dočasná finančná pomoc zameraná na motivovanie prepustených pracovníkov, 
aby akceptovali nové zamestnanie s nižšou mzdou než v predchádzajúcom 
zamestnaní, sa vyplatí pracovníkom, ktorí akceptujú nové zamestnanie s najmenej 
šesťmesačnou zmluvou (zmluva môže byť na dobu určitú alebo neurčitú). 
Odhaduje sa, že z tohto opatrenia bude mať prospech 25 pracovníkov. 

– Príspevky na hľadanie zamestnania – prepustení pracovníci, ktorí sa aktívne 
zúčastňujú na činnostiach spojených s hľadaním zamestnania, budú mať nárok 
na časovo obmedzenú podporu vo výške 15 % litovskej minimálnej mzdy 
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počas najviac troch mesiacov. Odhaduje sa, že z tohto opatrenia bude mať 
prospech 400 pracovníkov. 

– Podpora starostlivosti o dieťa a starostlivosti o rodinných príslušníkov 
so zdravotným postihnutím – s cieľom uľahčiť opätovné začlenenie prepustených 
pracovníkov s nezaopatrenými deťmi (vo veku do 8 rokov) alebo rodinnými 
príslušníkmi so zdravotným postihnutím vyžadujúcimi osobitnú starostlivosť 
sa bude vyplácať dodatočný príspevok v období najviac troch mesiacov, 
aby sa uhradili dodatočné náklady, ktorým budú pracovníci čeliť pri využívaní 
opatrení odbornej prípravy alebo iných opatrení. Odhaduje sa, že z tohto opatrenia 
bude mať prospech 55 pracovníkov.  
Ďalších 15 pracovníkov bude mať prospech z príspevku na úhradu nákladov 
na nezaopatrené deti (vo veku do 8 rokov) alebo rodinných príslušníkov 
so zdravotným postihnutím vyžadujúcich osobitnú starostlivosť počas najviac 
6 mesiacov od vstupu do nového zamestnania. 

– Podpora na zlepšenie kvalifikácií – toto opatrenie bude špecificky zamerané 
na 10 prepustených pracovníkov s vyšším vzdelaním, aby nadobudli nové 
spôsobilosti s cieľom uľahčiť ich opätovné začlenenie do trhu práce. 

17. Administratívne výdavky uvedené v žiadosti v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) 
č. 1927/2006 sa vzťahujú na prípravné, riadiace a kontrolné činnosti súvisiace 
so žiadosťou, ako aj na informovanie a propagáciu.  

18. Personalizované služby, ktoré sú súčasťou koordinovaného súboru predloženého 
v žiadosti litovskými orgánmi, predstavujú aktívne opatrenia trhu práce spadajúce 
pod oprávnené činnosti vymedzené v článku 3 nariadenia (ES) č. 1927/2006. 

Litovské orgány odhadujú, že celkové náklady na tieto služby budú 748 980 EUR 
a administratívne výdavky 56 375 EUR (= 7 % celkovej sumy). Celkový príspevok, 
o ktorý sa žiada z EGF, predstavuje 523 481 EUR (65 % celkových nákladov).  
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Opatrenia Odhadovaný 
počet 

dotknutých 
pracovníkov 

Odhadované 
náklady 

na dotknutého 
pracovníka 

(v EUR) 

Celkové 
náklady (EGF 
a spolufinan-

covanie 
štátom) 
(v EUR) 

Personalizované služby (článok 3 prvý odsek nariadenia (ES) č. 1927/2006) 

Odborná príprava a rekvalifikácia 130 870 113 100

Pomoc pri preradení 240 974 233 760

Príspevky na odbornú prípravu 130 900 117 000

Podpora podnikania (základný variant) 35 3 475 121 625

Podpora podnikania (intenzívny variant) 5 8 690 43 450

Príspevky na mobilitu 15 210 3 150

Stimuly na zamestnanosť 25 690 17 250

Dočasná finančná pomoc 25 690 17 250

Príspevky na hľadanie zamestnania 400 100 40 000

Podpora starostlivosti o deti a rodinných 
príslušníkov so zdravotným postihnutím 
(počas odbornej prípravy) 

55 139 7 645

Podpora starostlivosti o deti a rodinných 
príslušníkov so zdravotným postihnutím 
(v zamestnaní) 

15 1 390 20 850

Podpora na zlepšenie kvalifikácií 10 1 390 13 900

Medzisúčet personalizované služby   748 980

Technická pomoc na implementáciu EGF (článok 3 tretí odsek nariadenia (ES) 
č. 1927/2006) 

Prípravné činnosti   0

Riadiace činnosti   50 475

Informovanie a propagácia   2 500

Kontrolné činnosti   3 400

Medzisúčet administratívne výdavky   56 375

ODHADOVANÉ NÁKLADY SPOLU   805 355



 

SK 9   SK 

Príspevok z EGF (65 % celkových 
nákladov) 

  523 481

19. Pokiaľ ide o komplementárnosť s opatreniami financovanými zo štrukturálnych 
fondov, Litva potvrdzuje, že opatrenia uvedené v predchádzajúcom texte 
sú komplementárne. Pomoc z EGF bude priamo zameraná na zmiernenie dôsledkov 
masového prepúšťania súvisiaceho s účinkami globalizácie, kým podpora 
z Európskeho sociálneho fondu (ESF) sa plánuje a využíva 
na financovanie aktívnych opatrení politiky trhu práce týkajúcich sa programového 
obdobia 2007 – 2013. Na rozdiel od EGF má podpora z ESF viacročný charakter 
a nehodí sa na rýchle reagovanie v prípade nečakaných prudkých zmien na trhu 
práce.  
 

h) Dátum (dátumy), od ktorého sa začali alebo sa plánujú začať personalizované 
služby pre príslušných pracovníkov 

20. Príslušným pracovníkom zahrnutým do koordinovaného súboru navrhnutého 
na spolufinancovanie v rámci EGF začala Litva poskytovať personalizované služby 
1. októbra 2009. 

Tento dátum preto predstavuje začiatok období oprávnenosti na akúkoľvek pomoc, 
ktorá môže byť udelená z EGF.  
 

i) Postupy konzultovania so sociálnymi partnermi 

21. Litovské orgány potvrdili, že súbor opatrení bol navrhnutý v úplnej zhode 
so sociálnymi partnermi a že sociálni partneri podporujú všetky opatrenia zahrnuté 
do súboru. 

22. Litovské orgány potvrdili, že boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ v oblasti hromadného prepúšťania. 
 

j) Informácie o činnostiach, ktoré sú povinné podľa vnútroštátneho práva 
alebo kolektívnych zmlúv 

23. Pokiaľ ide o splnenie kritérií stanovených v článku 6 nariadenia (ES) č. 1927/2006, 
v žiadosti boli uvedené tieto informácie: 

• Litovské orgány potvrdili, že finančný príspevok z EGF nenahrádza opatrenia, 
za ktoré podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo kolektívnych dohôd 
zodpovedajú spoločnosti. 

• Litovské orgány preukázali, že opatreniami sa poskytuje podpora jednotlivým 
pracovníkom a nevyužívajú sa na reštrukturalizáciu spoločností alebo odvetví. 

• Litovské orgány potvrdili, že na oprávnené opatrenia uvedené v bodoch 16 až 18 
sa neposkytuje pomoc z iných finančných nástrojov EÚ. 
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24. k) Riadiace a kontrolné systémy  

Litva navrhuje, aby finančné príspevky vo veľkej miere riadili a kontrolovali tie isté 
orgány a úrady, ktoré sú poverené vykonávaním a dozorom v súvislosti 
s financovaním v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF) a najmä iniciatívy 
Spoločenstva EQUAL v Litve. Ministerstvo sociálneho zabezpečenia a práce bolo 
vymenované ako riadiaci orgán a Litovský úrad sprostredkovania práce, ktorý patrí 
pod ministerstvo, bude pôsobiť ako sprostredkovateľský orgán pre EGF.  
 

l) Záver 

25. Na záver sa z uvedených dôvodov navrhuje schválenie žiadosti 
EGF/2009/018 LT/Výroba odevov podanej Litvou, ktorá sa týka prepúšťania 
v odvetví výroby odevov, keďže boli predložené dôkazy, že toto prepúšťanie bolo 
priamo spôsobené celosvetovou hospodárskou a finančnou krízou a viedlo 
k závažnému narušeniu hospodárskej činnosti, čo malo nepriaznivé účinky 
na zamestnanosť a hospodárstvo. Bol navrhnutý koordinovaný súbor oprávnených 
personalizovaných služieb. Navrhuje sa preto poskytnúť prostriedky z EGF 
na základe žiadosti Litvy. 

FINANCOVANIE 

• Celkový ročný rozpočet, ktorý je k dispozícii pre EGF, predstavuje 500 miliónov EUR. 
V roku 2009 bolo zatiaľ schválené financovanie v ôsmich prípadoch a rozpočtovému 
orgánu boli navrhnuté ďalšie tri prípady, čo spolu predstavuje 53 039 047 EUR.  

• V článku 12 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1927/2006 sa uvádza, že k 1. septembru by každý 
rok malo zostať k dispozícii najmenej 125 miliónov EUR, aby sa zabezpečili všetky 
potreby, ktoré vzniknú do konca roka. 

• Po odpočítaní súm, ktoré už boli schválené a navrhnuté na viazanie, zostáva k dispozícii 
suma vo výške 446 960 953 EUR. Navrhuje sa poskytnúť 523 481 EUR z EGF na základe 
žiadosti EGF/2009/018 LT/Výroba odevov. 

KOMISIA SA PRETO VYZÝVA, ABY: 

– dospela k záveru, že pri žiadosti EGF/2009/018 LT/Výroba odevov predloženej Litvou 
sú splnené podmienky na finančný príspevok z EGF; 

– predložila rozpočtovému orgánu návrh na schválenie rozpočtových prostriedkov, ktoré 
zodpovedajú sume vo výške 523 481 EUR, ako sa uvádza v bode 18, ako aj žiadosť 
o prevod tejto sumy vo viazaných rozpočtových prostriedkoch do rozpočtovej položky 
04 05 01 (Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii) v súlade s článkom 12 ods. 3 
nariadenia (ES) č. 1927/2006; 

– schválila prevod rovnakej sumy v platobných rozpočtových prostriedkoch z rozpočtovej 
položky 04 02 17 (Európsky sociálny fond (ESF) – konvergencia) do rozpočtovej položky 
04 05 01 (Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii). 




