ITALIJA

- Vyriausybė pratęsė ekstremaliąją padėtį šalyje iki spalio 15 d.
- Daugelyje įmonių: maisto, automobilių pramonės ir kt., gamyklos veiks ir rugpjūtį taip siekiant
kompensuoti prastovas epidemijos metu. Su darbuotojais susitarta dėl atostogų atidėjimo.
- Pirmoji vasaros rezultatų suvestinė: 70 proc. sumažėjusios turizmo sektoriaus pajamos (detaliau apie
atskiras turizmo sritis).
- 93 proc. apklaustųjų italų atostogaus šalyje, likę 7 proc. renkasi kaimynines šalis.
- Covid-19 poveikis startuoliams: Italijos ekosistema.
- Italijos ekonomika paveikta koronaviruso: analizė pagal atskiras sritis.
- Vyriausybė po ilgų diskusijų ir sunkių derybų su valdančiosios koalicijos partijomis nusprendė
pritarti „Supaprastinimų dekretui“ (it. „Decreto Semplificazione“), kuriuo siekiama supaprastinti
administracines procedūras, panaikinti ir pagreitinti biurokratinių įsipareigojimų vykdymą,
skaitmenizuoti viešąjį administravimą bei paskatinti žaliąją ekonomiką ir verslo veiklą. Skelbiama,
kad sutarta dėl 130 infrastruktūros projektų (naujos traukinių linijos, keliai, kt.) už 200 mlrd. eurų,
kuriuos valstybė sieks įgyvendinti, siekiant paskatinti ekonominį aktyvumą ir užimtumą.
Kai kurios svarbesnės nuostatos:
1. Administracinių procedūrų supaprastinimas:
•
•
•

Maksimalus viešojo administravimo subjektų atsakymų/paslaugų suteikimo terminas – 60 d.;
Pasibaigus nustatytam terminui – taikoma „tylaus pritarimo procedūra“;
pagreitintas antimafia sertifikatų išdavimas;

2. Viešųjų pirkimų supaprastinimas 1 metams (iki 2021 m. liepos 31 d.):
•
•
•

Viešųjų pirkimų konkursai neprivalomi, jeigu jų vertė iki 150 tūkts. eurų;
Viešuosius pirkimus daugiau kaip 150 tūkst. eurų vertės galima vykdyti tiekėjų apklausos
būdu;
Greitesnė procedūra: tiekėjų atranka ir viešųjų pirkimų konkurso laimėtojo paskelbimas - per
2 mėn. (kai kuriais atvejais gali būti pratęsta iki 4 m.), supaprastinta viešųjų pirkimų komisijų
sudarymo tvarka ir pan.

3. Viešojo administravimo paslaugų skaitmenizavimas:
•
•

Elektroninis parašas, e-ID ir vieninga platforma-mobili programėlė leidimų paraiškoms,
deklaracijoms ir pan. teikti;
Paraiškų modulių standartizavimas ir tarpinstitucinio dalijimosi informacija sustiprinimas.

4. Žaliosios ekonomikos skatinimas:
•
•
•

sutrumpinama projektų planų poveikio aplinkai vertinimo trukmė;
supaprastintos procedūros, susijusios su projektais/įrenginiais, naudojančiais energiją iš
atsinaujinančių išteklių;
greitesni ir lengvesni melioracijos darbų procesai, vandens tinklo pertvarka.
Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Italijoje informaciją.

