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СЪОБЩЕНИЕ ДО КОМИСИЯТА 

относно заявление EGF/2009/018 LT/Производство на облекло, 
получено от Литва, за финансово участие от страна на 

Европейския фонд за приспособяване към глобализацията 

Литва подаде заявление EGF/2009/018 LT/Производство на облекло за финансово 
участие от страна на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията 
(наричан по-долу „ЕФПГ“) вследствие на съкращенията в няколко предприятия, 
извършващи дейност в рамките на разделение 14 (производство на облекло) от NACE 
Rev. 21 в региона NUTS II на Литва (LT00). 

1. Комисията получи заявлението от литовските органи на 23 септември 2009 г. 

2. То отговаря на условията за финансово участие от страна на ЕФПГ, установени 
в член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и 
на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за 
приспособяване към глобализацията2, и беше подадено в рамките на срока от 
10 седмици, посочен в член 5 от същия регламент. 

РЕЗЮМЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО И АНАЛИЗ 

a) Анализ на връзката между съкращенията и финансовата и икономическа 
криза 

3. Заявлението е свързано с 1 154 съкращения в сектора на производството на 
облекло през деветмесечния референтен период от 16 октомври 2008 г. до 
15 юли 2009 г.  

4. С цел да се установи връзката между съкращенията и финансовата и 
икономическа криза, Литва посочва, че световната икономическа и финансова 
криза е оказала сериозно влияние върху търсенето на текстилни изделия и 
облекло в Литва и на нейните експортни пазари. През 2009 г. се ускори вече 
регистрираният през втората половина на 2008 г. спад в производството на 
текстилни изделия в ЕС като цяло. В сектора на производството на облекло, 
който устояваше по-успешно на трудностите през 2008 г., започна да се 
наблюдава спад. През първото тримесечие на 2009 г. производството в сектора 
на текстилните изделия и облеклото отбеляза спад от над 20 % в сравнение с 
първата четвърт на предишната година. Спадът в производството за април 
2009 г. продължи да бъде повече от 20 %. През първото тримесечие на 2009 г. 
се наблюдаваше рязък скок на търговският дефицит — с 19 %, основно 
вследствие на сериозното намаляване на износа към всички търговски 
партньори, по-специално към най-важните, сред които САЩ, Япония, Русия и 

                                                 
1 Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за 

установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за 
изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно 
специфичните статистически области. 

2 ОВ L 48, 22.2.2008 г., стр. 82. 
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Турция (средно с 20 %). Посочените държави съставляват 45 % от общия износ 
на текстилни изделия и облекло на ЕС3.  
 
Този факт беше почувстван осезаемо в Литва, където промяната в добавената 
стойност в разделение 14 от NACE беше с 5,5 % през 2007 г. и 8,2 % през 
2008 г., а през първото тримесечие на 2009 г. спадът достигна до 16,7 %.  
 
Литва предостави информация, че обемът на производството на облекло през 
отделните тримесечия от 2008 г. и за първата половина на 2009 г., в сравнение 
със съответните тримесечия на предходната година, е както следва: 

2008 г. 2009 г. 

Тримесеч
ие 1 

Тримесеч
ие 2 

Тримесе
чие 3 

Тримесеч
ие 4 

Тримесе
чие 1 

Тримесе
чие 2 

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

5. В заключение становището на службите на Комисията е, че 1 154-те 
съкращения в сектора на производството на облекло могат да бъдат отдадени, 
както се изисква съгласно членове 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, на 
настъпилата финансова и икономическа криза, която е довела до рязък спад в 
търсенето на облекло в Литва и на нейните експортни пазари. 
 

б) Доказване на броя на съкращенията и съответствие с критериите от член 2, 
буква б) 

6. Литва подаде заявлението съгласно критерия за намеса, посочен в член 2, 
буква б) от Регламент (ЕО) № 1927/2006, съгласно който се изискват най-малко 
500 съкращения за референтен период от девет месеца в едно разделение на 
NACE 2 в един регион или в два граничещи региона на ниво NUTS II.  

7. В заявлението са доказани 1 154 съкращения в 45 предприятия, всички от които 
са извършвали дейност в разделение 14 (производство на облекло) от NACE 
Rev. 2 през периода 16 октомври 2008 г. — 15 юли 2009 г. Всички съкращения 
са изчислени в съответствие с член 2, параграф 2, второ тире от Регламент (ЕО) 
№ 1927/2006, т.е. от датата на фактическото прекратяване на трудовия договор 
преди изтичането на неговия срок.  

8. Цялата територия на Литва представлява един регион от ниво NUTS II (LT00). 

9. Службите на Комисията са на мнение, че общият брой от 1 154 съкращения в 
разделение 14 (производство на облекло) от NACE Rev. 2 в Литва през 
референтния период отговаря на критериите на член 2, буква б) от Регламент 
(ЕО) № 1927/2006.  

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

industries, June 2009 Update (Последици от икономическата криза за основни сектори в ЕС — 
случаят на промишления и строителния отрасъл, актуализация от юни 2009 г. ). Публикувано от 
ГД „Предприятия и промишленост“ на 29 юни 2009 г. 
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в) Обяснение на непредвидимия характер на тези съкращения 

10. Скоростта и мащабът на световната икономическа криза бяха непредвидени 
както за предприятията, така и за правителствата. Въпреки че секторът на 
производството на облекло изпитваше трудности дори преди настъпването на 
кризата, скоростта и мащабът на рецесията влошиха ситуацията, изпреварвайки 
усилията на отраслите да се преструктурират. 
 

г) Идентификация на уволняващите предприятия, доставчици или 
производители надолу по веригата, отраслите и категориите работници, към 
които трябва да бъде насочена помощта 

11. Заявлението EGF/2009/018 LT/Производство на облекло се отнася до общо 
1 154 съкращения в следните 45 предприятия:  
 

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. От 1 154-те съкратени лица 491 са в целевата група за получаване на помощ. От 
тях 7,1 % са мъже, а 92,9 % са жени. 70 % са на възраст между 25 и 54 години, 
29 % са на възраст между 55 и 64 години, а под 1 % са на възраст под 
25 години. Няма лица на възраст над 65 години. По отношение на категориите4, 
7 лица (1,4 % от целевата група за получаване на помощ) попадат в категорията 
„ръководители“; 21 лица (4,3 %) са в категорията „специалисти“; 18 лица 

                                                 
4 Съгласно Международната стандартна класификация на професиите ISCO-08 на МОТ, приета 

през декември 2007 г. 
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(3,7 %) — в категорията „техници и приложни специалисти“; 16 лица (3,3 %) 
— в категорията „административни служители“; 17 лица (3,5 %) — в 
категорията „обслужващ персонал и търговски персонал“; 20 лица (4,1 %) — в 
категорията „квалифицирани работници в селското и рибното стопанство“; 313 
лица (63,7 %) попадат в категорията „квалифицирани работници и сродни на 
тях занаятчии“; 13 лица (2,6 %) — в категорията „машинни оператори и 
монтажници“; и 66 лица (13,4 %) — в категорията „професии, неизискващи 
специална квалификация“. 24 от работниците в целевата група за получаване 
на помощ имат дълготраен здравен проблем или увреждане. Всички съкратени 
работници и всички работници в целевата група са граждани на ЕС. 
 

д) Описание на засегнатите територии и техните органи и заинтересовани 
страни 

13. Цялата територия на Литва е засегната от съкращенията в сектора на 
производството на облекло. 

Основните заинтересовани страни включват литовската трудова борса, 
регионалните и областните трудови борси, общините, организациите на 
работодателите и работниците, центровете за обучение, Търговската камара, 
както и литовския държавен социалноосигурителен институт и инспектората 
по труда.  
 

е) Предполагаемо въздействие на съкращенията върху заетостта на местно, 
регионално или национално равнище 

14. Безработицата в Литва е сред най-високите в ЕС и рязко се е повишила от 
началото на икономическата и финансова криза, нараствайки с 10,9 % за 
период от 12 месеца и достигайки 16,7 % през юли 2009 г.  
 
Секторът на производството на облекло е бил сериозно засегнат, като е загубил 
21,1 % от работните си места в Литва само между втората половина на 2007 и 
втората половина на 2008 г. Икономическата криза е влошила ситуацията, а 
поради концентрацията на жени в сектора, тя е довела до удвояване на 
процента на безработицата сред жените в Литва от началото на 2009 г. до м. 
юли същата година. 

15. В заключение може да се отбележи, че при тези условия съкращенията могат да 
бъдат разглеждани като имащи неблагоприятно въздействие върху описаните 
национална икономика и местни икономики.  
 

ж) Съгласуван пакет персонализирани услуги, които трябва да бъдат 
финансирани, и разбивка на свързаните с него очаквани разходи, включително 
неговата възможност за допълване с дейности, финансирани от структурните 
фондове 

16. Предложеният пакет от персонализирани мерки, описан в заявлението, 
включва десет обособени дейности в допълнение към техническата помощ, 
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необходима за прилагането на пакета. Десетте дейности, които се съчетават в 
съгласуван пакет от персонализирани услуги, целящ повторното включване на 
работниците в пазара на труда, са следните: 

– Обучение и преквалифициране ще бъдат предоставени на работниците, 
чиито умения не отговарят на търсенето на местния пазар на труда. Това 
обучение ще има за цел да предостави на тези работници умения, които се 
търсят. Дейността ще е със средна продължителност пет месеца и се очаква 
от нея да се възползват 130 работници. 

– Съдействие при пренасочване под формата на субсидирана заетост съгласно 
националното законодателство относно подпомагането на заетостта ще бъде 
предложено в три различни формата:  
а) За работниците в особено неблагоприятно положение, с деца на възраст 
под 8 години на тяхна издръжка, или на възраст над 50 години, ще бъдат 
предоставени субсидии за заетост, които да ги стимулират да останат или да 
се върнат на пазара на труда. Дейността ще е с продължителност между 6 и 
12 месеца и се очаква от нея да се възползват 110 работници.  
б) На 30 работници ще бъде предоставена подкрепа за придобиването на 
професионални умения. Това ще им позволи да придобият нови умения 
непосредствено на работното място. 
в) На тези, които нямат умения, но рискуват да бъдат изключени от пазара 
на труда, ще бъде предоставена специална временна работа в обществения 
сектор за максимален период от 6 месеца. Очаква се от тази дейност да се 
възползват 100 работници. 

– Помощи за обучение ще бъдат изплатени на съкратените работници, които 
участват в обучения и преквалифициране (както е описано по-горе). 
Допълнителна помощ се предвижда за пътуването на работниците до 
мястото на обучението и обратно. От тази помощ ще се възползват 130 
работници, като се очаква средната продължителност на дейността да бъде 5 
месеца.  

– Насърчаване на предприемачеството — две подобни мерки, различаващи се 
главно по своя интензитет, ще бъдат предназначени за съкратените 
работници, които започват собствен бизнес.  
И при двете мерки работниците ще имат възможност да получат 
компенсация за обучение или консултантски услуги, свързани със 
започването на собствения бизнес или неговата организация, компенсация за 
разходите, свързани с регистрирането като самостоятелно заети лица, 
разходите за здравно и социално осигуряване, както и за разходите за 
машини, оборудване и инструменти, необходими на работното място.  
По първата мярка съгласно националните правила общата подкрепа за 
предприемачество не може да е на стойност по-голяма от 15 минимални 
месечни заплати. Очаква от тази дейност да се възползват 35 работници.
  
Очаква се още 5 работници да се възползват от по-интензивна мярка за 
насърчаване на предприемачеството, прилагана съгласно националното 
законодателство относно подпомагането на заетостта. Таванът за тази 
помощ е по-висок. 
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– Помощи за мобилност — за да се улесни географската мобилност и за да 
могат съкратените работници да си търсят нова работа извън областта, 
където понастоящем живеят, с тази мярка ще се покрият пътните разходи на 
приблизително 15 работници в продължение на не повече от три месеца. 

– Стимули за заетост — за да се насърчат съкратените работници да приемат 
нови предложения за работа възможно най-бързо, може да бъде изплащан 
бонус в размер на три минимални заплати на тези работници, които се 
съгласят да подпишат постоянен или временен договор с минимална 
продължителност 6 месеца в рамките на 2 месеца след регистрирането си на 
местната трудова борса. Очаква от тази дейност да се възползват 25 
работници. 

– Временна финансова помощ, имаща за цел да мотивира съкратените 
работници да постъпят на нова работа при по-ниско възнаграждение от 
предишното, ще бъде изплащана на работниците, които се съгласят да 
започнат нова работа по договор с минимална продължителност шест 
месеца (договорът може да е както временен, така и постоянен). Очаква от 
тази дейност да се възползват 25 работници. 

– Помощи за търсене на работа — съкратените работници, които активно 
търсят нова работа, ще могат да се възползват от временна помощ в размер 
на 15 % от минималната заплата в Литва за период до три месеца. Очаква от 
тази дейност да се възползват 400 работници. 

– Подкрепа за гледане на дете и за грижи за член на семейството с увреждания 
— за да се улесни реинтегрирането на съкратените работници с деца на 
тяхна издръжка (до 8-годишна възраст) или с членове на семейството с 
увреждания, имащи нужда от специални грижи, ще се изплаща 
допълнителна помощ за максимален период от три месеца, така че да се 
покрият допълнителните разходи, които тези работници трябва да 
посрещнат, за да се възползват от обучение или от други дейности. Очаква 
се от тази дейност да се възползват 55 работници.  
Още 15 работници ще се възползват от помощ, която да покрие разходите за 
издръжка на дете (до 8-годишна възраст) или за член от семейството с 
увреждания, нуждаещ се от специални грижи, за максимален период от 6 
месеца след започване на нова работа. 

– Подкрепа за подобряване на професионалната квалификация — тази мярка е 
предназначена за 10 съкратени работници с по-висока образователна степен, 
така че да придобият нови умения и знания, които да улеснят тяхното 
реинтегриране на пазара на труда. 

17. С административните разходи, както са описани в заявлението, в съответствие 
с член 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006 се обезпечават свързаните със 
заявлението дейности по подготовката, управлението и контрола, както и 
дейностите по предоставянето на информация и публичност.  

18. Персонализираните услуги като част от съгласувания пакет, представен от 
литовските органи в заявлението, представляват активни мерки на пазара на 
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труда, попадащи в обхвата на допустимите дейности, определени в член 3 от 
Регламент (ЕО) № 1927/2006. 

Литовските органи предвиждат, че общият размер на разходите за тези услуги 
е 748 980 EUR, като този на административните разходи е 56 375 EUR (= 7 % 
от цялата сума). Общият размер на поисканото от ЕФПГ участие е 523 481 EUR 
(65 % от общия размер на разходите).  
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Дейности Очакван 
брой 

обхванати 
работници 

Очаквани 
разходи на 
обхванат 

работник (в 
EUR) 

Общо 
разходи 
(ЕФПГ и 

национално 
съфинансира
не) (в EUR) 

Персонализирани услуги (член 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1927/2006) 

Обучение и преквалифициране 130 870 113 100

Съдействие при пренасочване 240 974 233 760

Помощи за обучение 130 900 117 000

Насърчаване на предприемачеството 
(базова помощ) 

35 3 475 121 625

Насърчаване на предприемачеството 
(интензивно) 

5 8 690 43 450

Помощи за мобилност 15 210 3 150

Стимули за заетост 25 690 17 250

Временна финансова помощ 25 690 17 250

Помощи за търсене на работа 400 100 40 000

Подкрепа за гледане на деца и грижи за 
членове на семейството с увреждания 
(по време на обучение) 

55 139 7 645

Подкрепа за гледане на деца и грижи за 
членове на семейството с увреждания 
(при трудова заетост) 

15 1 390 20 850

Подкрепа за подобряване на 
професионалната квалификация 

10 1 390 13 900

Междинна сума за персонализирани 
услуги 

  748 980

Техническа помощ за изпълнение на действията по ЕФПГ (член 3, трета алинея от 
Регламент (ЕО) № 1927/2006) 

Подготовка   0

Управление   50 475

Информация и реклама   2 500
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Контролни дейности   3 400

Междинна сума за административни 
разходи 

  56 375

ОБЩО ПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ   805 355

Участие на ЕФПГ (65 % от общия 
размер на разходите) 

  523 481

19. Що се отнася до възможност за допълване с дейности, финансирани от 
структурните фондове, Литва потвърждава, че описаните по-горе мерки 
подлежат на такова допълване. Помощта на ЕФПГ ще бъде пряко насочена към 
смекчаване на последиците от масовите съкращения, свързани с ефектите от 
глобализацията, докато подкрепата от Европейския социален фонд (ЕСФ) е 
предназначена и се използва за финансирането на активни политически мерки 
на пазара на труда, планирани за програмния период 2007—2013 г. Подкрепата 
на ЕСФ е многогодишна и не е подходяща за бързо реагиране при неочаквани 
сътресения на пазара на труда за разлика от ЕФПГ.  
 

з) Дата(и), на която/които е започнало или предстои да започне предоставянето 
на персонализирани услуги на засегнатите работници 

20. На 1 октомври 2009 г. Литва е започнала да предоставя на засегнатите 
работници персонализираните услуги, включени в съгласувания пакет, 
предложен за съфинансиране посредством ЕФПГ. 

Следователно тази дата представлява началото на периода, в който разходите 
за съдействие, което може да бъде отпуснато по ЕФПГ, се считат за приемливи.
  
 

и) Процедури, съблюдавани при консултации със социалните партньори 

21. Литовските органи потвърдиха, че пакетът от мерки е бил изготвен с пълното 
съгласие на социалните партньори и че всички мерки, включени в него, са били 
подкрепени от социалните партньори. 

22. Литовските органи потвърдиха, че са били спазени изискванията, установени в 
националното законодателство и в законодателството на ЕС относно 
колективните съкращения. 
 

й) Информация за дейностите, които са задължителни по силата на 
националното право или съгласно колективни споразумения 

23. Що се отнася до изпълнението на критериите, предвидени в член 6 от 
Регламент (ЕО) № 1927/2006, в заявлението се съдържат следните елементи: 
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• Литовските органи потвърдиха, че финансовото участие от страна на ЕФПГ 
не замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на 
националното право или на колективни споразумения. 

• Литовските органи доказаха, че дейностите осигуряват подкрепа за 
работниците и не се използват за преструктуриране на предприятия или 
сектори. 

• Литовските органи потвърдиха, че за допустимите дейности, посочени в 
точки 16—18 по-горе, не получават помощи от други финансови 
инструменти на ЕС. 
 

24. к) Системи за управление и контрол  

Литва предложи финансовото участие да бъде в голяма степен управлявано и 
контролирано от същите органи и структури, които носят отговорността за 
предоставянето и надзора в Литва на средствата от Европейския социален фонд 
(ЕСФ), и по-точно по инициативата на Общността EQUAL. Министерството на 
социалната сигурност и труда е определено за управляващ орган, а литовската 
трудова борса, която функционира към него, ще изпълнява ролята на междинно 
звено на ЕФПГ.  
 

л) Заключение 

25. В заключение може да се отбележи, че поради посочените по-горе причини, се 
предлага заявление EGF/2009/018 LT/Производство на облекло, подадено от 
Литва във връзка със съкращенията в сектора на производството на облекло, да 
бъде прието, тъй като са предоставени доказателства за пряка връзка, че тези 
съкращения са резултат от световната икономическа и финансова криза и че са 
довели до сериозни икономически смущения, оказали влияние върху заетостта 
и икономиката. Беше предложен съгласуван пакет от допустими 
персонализирани услуги. Поради това в отговор на подаденото от Литва 
заявление се предлага да бъде мобилизиран ЕФПГ. 

ФИНАНСИРАНЕ 

• Наличният общ годишен бюджет за ЕФПГ е в размер на 500 млн. EUR. За 2009 г. до 
момента са одобрени за финансиране осем искания и още три други са предложени 
на бюджетния орган, като тяхната обща стойност е 53 039 047 EUR.  

• В член 12, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1927/2006 е установено, че на 1 
септември всяка година най-малко 125 млн. EUR следва да остават на разположение, 
за да се покрият възникналите нужди до края на годината. 

• След приспадане на сумите, които вече са одобрени, и на тези, които са предложени 
като поето задължение, остава налична сумата от 446 960 953 EUR. Предлага се за 
заявление EGF/2009/018 LT/Производство на облекло да бъдат използвани 
523 481 EUR от ЕФПГ. 
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ПОРАДИ ТОВА КОМИСИЯТА СЕ ПРИКАНВА ДА: 

– заключи, че условията за финансово участие от страна на ЕФПГ по подаденото от 
Литва заявление EGF/2009/018 LT/Производство на облекло са изпълнени; 

– представи на бюджетния орган предложение за разрешаване на отпускането на 
бюджетни кредити в размер на 523 481 EUR, както е посочено в точка 18, както и да 
поиска прехвърлянето на тази сума към бюджетните кредити за поети задължения в 
бюджетен ред 04.0501 (Европейски фонд за приспособяване към глобализацията) в 
съответствие с член 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006; 

– разреши прехвърлянето на сума със същия размер в бюджетните кредити за 
плащания от бюджетен ред 04.0217 (Европейски социален фонд (ЕСФ) — 
сближаване) в бюджетен ред 04.0501 (Европейски фонд за приспособяване към 
глобализацията). 


