LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADOS ITALIJOS RESPUBLIKOJE
AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2020 m. kovo mėn.
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Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
2020-0331

Lamborgini 3D spausdintuvais pradeda gaminti
kaukes

https://www.ilsole24ore.com/art/da-lamborghinimascherine-e-visiere-stampate-3d-AD7qwDH

2020-0327

Il Salone di Mobile šiais metais nevyks: iš pradžių
paroda buvo nukelta į birželio mėn., dabar atidėta iki
2021 m. balandžio 13-18 d.

https://living.corriere.it/tendenze/design/salonedel-mobile-2020-annullato/

2020-0326

Sunkumai nusipirkti maisto produktus internetu,
pagrindinių el. parduotuvių apžvalga

https://www.ilsole24ore.com/art/spesa-onlinefortunato-chi-ci-riesce-prova-big-nell-eracoronavirus-ADr1RdF

2020-0323

Vinitaly šiais metais nevyks: iš pradžių paroda buvo
nukelta į birželio mėn., dabar atidėta iki 2021 m.
balandžio 18-21 d.

https://www.ilsole24ore.com/art/vinitalyannullata-causa-coronavirus-lavoro-eventiinternazionali-AD0MxNF

2020-0317-23

FCA stabdo automobilių gamybą padaliniuose
Europoje; gamybos linijų pervarkymai - gamins
kaukes (1 mln vnt per mėn.), jų distribucija prasidės
JAV

https://www.ilgiornale.it/news/politica/fca-fermastabilimenti-anche-europa-louis-vuitton-cambia1841927.html

https://www.salonemilano.it/en

https://it.reuters.com/article/idITKBN2130S2
https://www.ft.com/content/feae3808-6949-11ea800d-da70cff6e4d3
https://www.reuters.com/article/us-healthcoronavirus-fiat-chrysler/fiat-chrysler-to-makeface-masks-for-north-america-idUSKBN21B1P7

2020-0316

Nuo kovo 17 d. draudžiamas medicininių prietaisų,
kvėpavimo takų apsauginių priemonių ir pan.
eksportas iš ITA be išankstinio Civilinės saugos
departamento leidimo; visi minėtų produktų
gamintojai ir distributoriai turi pranešti kiekvieną
dieną šiam departamentui apie disponuojamas
priemones ir jų kiekius

https://www.assolombarda.it/servizi/internazional
izzazione/decreto-legge-cura-italia-17-marzo2020-importazione-mascherine

2020-0312

Leonardo 2019 m. veiklos rezultatai (EN)

https://www.leonardocompany.com/documents/2
0142/10119218/ComLDO_FY2019+Results_12_
03_2020_ENG.pdf/6a9be04b-f7b1-6cf6-b866c0547fa13dc2?t=1584037107687
https://www.leonardocompany.com/documents/2
0142/0/Leonardo+Presentation++FY2019+Results+-+sito+v2.pdf/ddd21f6e8315-a6f9-396b-e0aec14ff043?t=1584519886703
https://www.leonardocompany.com/documents/2
0142/0/ANNUAL+FINANCIAL+REPORT+per
+sito+con+opinion.pdf/93c910ed-336f-9aeed0eb-12d6983be95d?t=1584379493597

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
2020-0316

Barilla investuoja 130 mln. eurų į naują gamybinį
padalinį Rusijoje

https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/bu
siness/2020/03/06/barilla-130-milioni-per-nuovostabilimento-russia_7c229617-1853-4793-9cb1165ea27d596a.html
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https://www.lastampa.it/economia/2020/03/10/ne
ws/da-barilla-a-cremonini-l-agroalimentareitaliano-investe-sulla-russia-1.38572206

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
2020-0328

Kauno biblioteka 3D spausdintuvu gamina durų
rankenų prailginimus, siekiant apsisaugoti nuo
koronaviruso

https://it.euronews.com/2020/03/28/coronaviruslituania-la-biblioteca-di-kaunas-stampa-maniglie3d-per-i-commerci

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
Confturismo-Confcommercio
atliktos
apklauso
duomenimis, 7 iš 10 italų po karantino pabaigos norės
keliauti, 83% iš jų – šalies viduje
„Cura Italia“ dekrete numatytos priemonės turizmo
sektoriui: kompensacijos darbuotojams, vaučeriai už
atšauktus renginius ir pan. klientams, socialinės
apsaugos pašalpos, neeilinė kampanija, skirta
populiarinti ITA pasaulyje.
Turizmo asociacijos prašo atleisti nuo turisto
mokesčio atostogausiančius ITA 2020-2021 m.,
sukurti nepaprastosios padėties fondą šiam sektoriui
Turistų skaičius ITA 2020 m. pab. tesieks 173 mln.,
lyginant su 490 mln. turistų 2019 m. – lygis kaip prieš
60 metų
Lietuviška virtuvė

https://viaggi.corriere.it/eventi/coronavirus-dopola-crisi-litalia-vuole-ripartire-dal-turismo-ilsondaggio/

Kruizai per kovą-balandį dėl anuliuotų turizmo
agentūrų užsakymų prarado 490 tūkst. keleivių

https://www.ilsole24ore.com/art/crocieredenuncia-tour-operator-persi-490mila-passeggerimarzo-e-aprile-ADSSGND

2020-0314

Kaziuko mugė

https://www.emotionsmagazine.com/eventiculturali-e-notizie-per-viaggiatori/lituaniavilnius-la-fiera-di-san-casimiro

2020-0312
2020-0310
2020-0310
2020-0310
2020-0309
2020-0306

Vilniaus katedra

http://lituania.ilreporter.com/cattedrale-di-vilnius/

Romos koliziejus apšviestas Lietuvos trispalve

https://www.romatoday.it/eventi/colosseoilluminato-bandiera-lituania.html

Costa ir Msc atšaukė savo kruizus iš ITA po „Resto a
casa“ nutarimo
Nuo Vilniaus iki Kauno, būsimosios kultūros sostinės

https://www.ilsole24ore.com/art/crociere-costa-emsc-annullano-partenze-dall-italia-ADIONPC

Ką aplankyti Vilniuje

https://www.viaggieuropa.com/europa/vilniuscapitale-lituania/

Šalys, kurios nukentės labiausiai dėl koronaviruso
žalos jų turizmo sektoriui: ITA, kurios turizmo
sektorius sudaro 13,2% BVP - 10-je vietoje
Koronaviruso numatoma žala turizmo sektoriui: 7,4
mlm. eurų, 31mln. turistų mažiau per artimiausius 3
mėn.

https://www.ilsole24ore.com/art/il-coronavirusabbatte-turismo-ecco-paesi-che-hanno-piuperdere-ADDTJKB

2020-0331
2020-0320

2020-0320
2020-0316
2020-0314

2020-0303

https://viaggi.corriere.it/eventi/coronavirus-eccole-misure-straordinarie-del-governo-per-ilturismo-e-la-cultura/

https://www.repubblica.it/viaggi/2020/03/20/new
s/assoturismo_indietro_di_60_anni_perderemo_2
9_1_miliardi-251787823/
https://www.emotionsmagazine.com/cibo-esapori-di-viaggio/lituania-a-tavola

https://areawellness.eu/da-vilnius-a-kaunasprossima-capitale-culturale-europea

https://www.lastampa.it/economia/2020/03/04/ne
ws/coronavirus-per-il-turismo-perdite-stimate-di7-4-miliardi-1.38549010
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2020/0
3/04/il-coronavirus-affossa-il-turismo-perditeper-7-miliardi_6f037481-5b02-47d1-8a1bf3a9215244cb.html

2 (7)

DATA

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS

INFORMACIJOS ŠALTINIS

PAST
ABOS

https://www.ilgiornale.it/news/economia/coronov
irus-turismo-arrivo-7-miliardi-perdite1835319.html

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
2020-0307-17

COVID-19 vakcinos paieškos: ITA dalyvaus dviejų
Gilead Sciences studijų 3-je stadijoje – 5 ligoninėse
su sergančiais šiuo virusu bus bandoma antivirusinė
Remdesivir molekulė; taip pat atliekami kitų vaistų
taikymo gydant koronavirusą bandymai: LopinavirRitonavir, Tocilizumab, Favipiravir (Avigan)
Balandžio mėn. taip pat laukiami priešklinikinių
pirmosios itališkos vakcinos bandymų rezultatai
(pirmieji Europoje).

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_
1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalminis
tero&id=4312
https://www.repubblica.it/salute/medicina-ericerca/2020/03/13/news/un_altra_azienda_cede_
il_suo_farmaco_per_il_coronavirus-251151666/
https://www.repubblica.it/salute/medicina-ericerca/2020/03/19/news/coronavirus_a_aprile_pr
imi_risultati_test_vaccino_italiano-251721637/

2020-0315

ICE planuoja nacionalinį stendą LSB2020

https://www.ildenaro.it/lituania-collettivaitaliana-alla-life-sciences-baltics-2020-di-vilnius/

Transporto sektoriui aktuali informacija
2020-03

2020-0328
2020-0327

2020-0326
2020-0326

2020-0324
2020-0323

Infrastruktūros ir transporto ministerijos apibendrinta
informacija apie įvestus judėjimo ribojimus ir jų
kontrolę, o taip pat tam tikrus palengvinimus
transporto sektoriuje, susijusius su COVID-19 krizine
situacija šalyje
Transporto ir logistikos įmonių asociacija
Conftrasporto ir bankų asociacija Abi pasirašė
susitarimą dėl finansinės paramos sektoriaus įmonėms
Infrastruktūros ir transporto ministerijos pratęsė iki
balandžio 5 d. leidimą nesilaikyti draudimo
krovininiam transportui vykti tarpmiestiniais keliais
sekmadieniais
Vėluojantys klientų atsiskaitymai: 50% kelių
transporto įmonių gresia bankrotas

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nuov
o-coronavirus/le-misure-del-mit-per-il-covid-19

Aviation Services, vienas didžiausių paslaugų ant
žemės teikėjų ITA (Romos, Neapolio, Bolonijos ir
Venecijos oro uostams) informavo Vyriausybę apie
krizinę situaciją – įmonę priversta atleisti 462
darbuotojus (iš 1700).
Dėl koronaviruso epidemijos ITA sustojo 98%
greitųjų traukinių, 70% regioninių traukinių

https://www.ilsole24ore.com/art/aeroporti-ilcrollo-voli-avation-services-dichiara-462-esuberiAD35y9F

Koronaviruso poveikis Alitalia gelbėjimo istorijai kompanija bus nacionalizuota: „Cura Italia“ dekrete
tam numatyta 500 mln. eurų; bus sukurta nauja „mini“
Alitalia, kuri valdys 30-40 nuosavų lėktuvų,
personalas bus sumažintas 60-70% (gresia apie 6000
darbuotojų atleidimas); privatūs akcininkai turės
mažumos paketą.

https://www.ilmessaggero.it/economia/news/alita
lia_news_newco_ultime_notizie-5129046.html

https://www.trasportoeuropa.it/notizie/logistica/c
onftrasporto-firma-accordo-con-abi-perfinanziamento-autotrasporto/
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coron
avirus/coronavirus-de-micheli-prorogasospensione-divieto-circolazione-dei

https://www.trasportoeuropa.it/notizie/autotraspo
rto/rischio-dei-mancati-pagamenti-incombesullautotrasporto/

https://www.ilsole24ore.com/art/ferrovie-lemergenza-covid-taglia-98percento-treni-velociADPlSIF

https://www.lastampa.it/economia/2020/03/17/ne
ws/alitalia-sara-nazionalizzata-ma-lamaggioranza-si-spacca-1.38601371
https://www.ilsole24ore.com/art/alitalia-stanziatifino-500-milioni-la-nuova-societa-pubblicaADEVoBE
https://www.ilsole24ore.com/art/alitalia-tripialmaviva-entra-gara-la-cessione-ADxwYXE

1

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir itransportu novacijos

3 (7)

DATA

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS

INFORMACIJOS ŠALTINIS

PAST
ABOS

https://www.today.it/economia/nazionalizzazione
-alitalia.html

2020-0318
2020-0312

2020-0320

2020-0308

Infrastruktūros ir transporto ministerijos apibendrinta
informacija apie ‚Cura Italia“ numatytas paramos
priemones transporto sektoriui
ITA Transporto ir infrastruktūros ministro dekretas
dėl oro uostų veiklos racionalizavimo (veikla
sukoncentruojama 18 oro uostų, kiti uždaromi jų pačių
prašymu, drastiškai kritus jų užimtumui)
Infrastruktūros ir transporto ministerijos gairės
darbuotojų, dirbančių transporto ir logistikos
sektoriuose, saugumui užtikrinti plintant COVID-19
virusui
Ekonominio vystymo ministerijos paaiškinimas, kad
įvesti judėjimo ribojimai šalyje liečia tik asmenis, bet
ne krovinius

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coron
avirus-trasporti-autotrasporto/sostegni-tutte-leimprese-del-trasporto
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coron
avirus-de-micheli-firma-decreto-su-trasportoaereo

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coron
avirus-trasporti-logistica-logistica-etrasporti/coronavirus-da-mit-linee

https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notiziestampa/2040853-coronavirus-chiarimenti-sutransfrontalieri-e-merci

Energetikos sektoriui aktuali informacija
2020-0325

2020-03

Nors esama situacija ir kelia pavojų alternatyvių
energijos šaltinių programai, tačiau energijos tinklo
modernizacija turės būti užbaigta: ITA elektros
paskirstymo tinklai Terna patvirtino 7,3 mlrd. eurų
investicijų planą šiam perėjimui įgyvendinti iki 2024
m.

https://www.ilmessaggero.it/economia/news/tern
a_energia_digitale-5131231.html

Vilnių neramina nauja Baltarusijos AE

https://www.eastjournal.net/archives/103534

https://www.ilmessaggero.it/economia/news/tern
a_piano_2024-5102940.html

Bendra ekonominė informacija
2020-0331

Confindustria prognozuoja: ITA BVP nuosmukis
2020 m. – 6% (-10% pirmą pusmetį), deficitas sieks
5% BVP, bendra valstybės skola – 147%; kiekvienos
savaitės, kai sustabdyta gamyba kaina – 0,75% BVP.

https://www.ilsole24ore.com/art/confindustriaenorme-perdita-pil-semestre-10percentoADJ7hAH
https://www.lastampa.it/economia/2020/03/31/ne
ws/pil-2020-in-calo-del-6-a-rischio-intere-filiereproduttive-1.38660113
https://www.repubblica.it/economia/2020/03/31/n
ews/confindustria_pil_coronavirus-252768868/

2020-0331

Infliacija: maisto produktų kainos kovo mėn. augo
1,2%

https://www.ilsole24ore.com/art/inflazionemarzo-12percento-beni-alimentari-giu-prezzienergetici-ADLeFAH?fr

2020-0326

Teigiamas užsienio prekybos balansas ir 6,4%
eksporto augimas vasario mėn.

https://www.ilmessaggero.it/economia/news/com
mercio_estero_surplus_in_crescita_a_febbraio5134358.html

Eksporto į Kiniją sumažėjimas -17,2% sausio-vasario
mėn.

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2020/0
3/26/istat-a-febbraio-export-in-aumento64_83b920ab-5068-4f65-ad2597e4fc04fb96.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2020/
03/07/cina-export-172-a-gennaiofebbraio_74c9f35e-2c1e-4b5f-a854cc800e7833d3.html

2020-0320

ITA BVP I ketv. gali mažėti -8%

https://www.repubblica.it/economia/2020/03/20/n
ews/coronavirus_l_allarme_del_ref_il_pil_italian
o_calera_dell_8_nel_primo_semestre_251764104/
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2020-0313

Iš Briuselio leidimas ITA didinti biudžeto deficitą 20
mlrd. eurų

https://www.ilsole24ore.com/art/da-bruxellessecondo-via-libera-deficit-aggiuntivo-20miliardi-AD9YN6C?cmpid=nl_morning24

2020-0304

Kaip verslas solidarizuojasi kovojant su epidemija:
skiria pinigus, kaukes, vaistus, lėktuvus ir kt.

https://www.ilsole24ore.com/art/soldi-emascherine-ecco-gara-solidarieta-parte-impreseAD4wTwD
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PAST
ABOS

Vyriausybės sprendimai, kovojant su COVID-19 virusu
2020-0328

Vyriausybės nutarimas, kuriuos numatoma įsteigti 4,3
mlrd. eurų paramos savivaldybėms fondą

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/29
/20A01920/sg

2020-0325

Po Vyriausybės ir profsąjungų derybų, patikslintas
būtinųjų ekonominių veiklų sąrašas (profsąjungų
nuomone, Vyriausybė jų buvo palikusi per daug)

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-imedia/notizie/it/198-notizie-stampa/2040912modifiche-al-decreto-del-presidente-delconsiglio-dei-ministri-22-marzo-2020
https://www.corriere.it/economia/lavoro/20_marz
o_25/coronavirus-intesa-governo-sindacatinuovo-elenco-attivita-produttive-indispensabilia06fa112-6eaa-11ea-925b-a0c3cdbe1130.shtml
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/25/coro
navirus-la-diretta-intesa-governo-sindacati-suattivita-essenziali-il-premier-alla-cameraimperativo-e-garantire-liquidita-alleimprese/5748304/

2020-0322

Vyriausybės nutarimas nutraukti visas nebūtinąsias
ekonomines veiklas (stabdoma ir gamyba, išskyrus
būtinųjų prekių bei strateginę gamybą) nuo kovo 23 d.
iki balandžio 3 d. (balandžio 1 d. pratęsta iki balandžio
13 d.)

http://www.governo.it/node/14363

Būtinosios ekonominės
vykdyti: sąrašas/paieška

galima

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_
1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalminis
tero&id=4296

Confindustria reakcija: šio nutarimo pasėkoje šalis
praras virš 100 mlrd. eurų per mėnesį, sustos 70%
šalies gamybinių pajėgumų.

https://www.repubblica.it/economia/2020/03/22/n
ews/coronavirus_le_imprese_che_si_fermeranno251988480/

veiklos,

kurias

Sveikatos ministro įsakymas, uždraudžiantis judėjimą
už gyvenamosios savivaldybės ribų, išskyrus
būtinuosius atvejus (darbo, sveikatos ir kt. būtinųjų
priežasčių)

http://www.governo.it/node/14306
https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_22/lis
ta-ateco-attivita-che-restano-aperte-e67040066c32-11ea-8403-94d97cb6fb9f.shtml\

https://www.ilsole24ore.com/art/fabbrichechiuse-imprese-3-giorni-adeguarsi-sindacatiminacciano-scioperi-ADBrNEF

2020-0320

Sveikatos ministro įsakymas dėl viešųjų erdvių
(parkų, sodų, žaidimų aikštelių ir pan.) uždarymo

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/20
/20A01797/sg

2020-0316

Vyriausybės nutarimas „Pagalba/gydymas Italijai“
(„Cura Italia“), kuriuo remiantis numatoma paskirstyti
25 mlrd. eurų, jau anksčiau pažadėtus Vyriausybės
neigiamiems viruso padariniams šalyje švelninti:
nustatomos pakankamai plačios priemonės, siekiant
sustiprinti nacionalinę sveikatos sistemą, suteikti
ekonominę paramą šeimoms, darbuotojams ir
įmonėms ekstremalios epidemiologinės padėties dėl
COVID-19 šalyje metu (plačiau žr. informaciją
žemiau)

http://www.governo.it/node/14314
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17
/20G00034/sg
http://www.governo.it/it/curaitalia
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24
ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedde
d/Documenti/2020/03/25/FOCUSNORMETRIB
UTI_20200325.pdf
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirusmisure-urgenti-blocco-licenziamenti-premio-idipendenti-azienda-ADFR5tD?fromSearch
https://www.ilsole24ore.com/art/misure-famiglielavoratori-imprese-e-sanita-ecco-pacchetto-curaitalia-ADSNcqF
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https://www.ansa.it/english/news/politics/2020/0
3/16/govt-launches-cure-italy-decree_9fe4b52878c6-4098-91d4-ca082d67656b.html

Nutarimo „Resto a casa“ išplėtimas: sustabdoma
restoranų, barų, komercinių centrų veikla, lieka veikti
vaistinės, maisto prekių ir kitų būtinųjų prekių
parduotuvės.

http://www.governo.it/node/14289

2020-0309

Nutarimo „Resto a casa“ išplėtimas: uždrausti bet
kokie susibūrimai tiek viešose, tiek privačiose
erdvėse.

http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-delgoverno

2020-0308

Vyriausybės nutarimas „Lieku namie“ („Resto a
casa“), kuris išplėčia „karantino zoną“ į visos šalies
teritoriją.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08
/20A01522/sg
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Atsakymai į DUK (EN)

2020-0301

Vyriausybės nutarimas, pratęsiantis ribojančių
priemonių taikymą „raudonosiose zonose“

http://www.governo.it/node/14299
https://www.ilsole24ore.com/art/coronaviruscosa-si-puio-fare-e-cosa-no-ecco-indicazionigoverno-ADv2lHC

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/03/f
aq_rev1_11marzo.eng.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronaviru
s/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=engl
ish&id=230
http://www.governo.it/node/14210 1

2020-03-16 Italijos Ministrų taryba patvirtino vadinamąjį „Cura Italia“ dekretą-įstatymą, kuriuo nustatomos
valstybės paramos priemonės ekstremalios epidemiologinės padėties dėl COVID-19 šalyje metu šiose 4
pagrindinėse srityse:
1.
Finansavimas ir kitos priemonės, skirtos stiprinti nacionalinę sveikatos apsaugos sistemą, civilinės
saugos sistemą ir kitus ekstremaliose situacijose dalyvaujančius viešojo sektoriaus subjektus:
 numatytos lėšos pasamdyti papild. 20 tūkst. darbuotojų nacionalinės sveikatos apsaugos sektoriuje;
 Nacionalinis nepaprastosios padėties fondas padidintas 1,65 mlrd. eurų;
 padindintos lėšos sveikatos priežiūros darbuotojų viršvalandžiams -150 mln. eurų 2020 metams;
 skirtas finansavimas padidinti lovų skaičių intensyvios terapijos, pulmonologinių bei infekcinių ligų
skyriuose;
 leidimas nacionalinei investicijų pritraukimo ir įmonių vystymo agentūrai „Invitalia“ išmokėti subsidijas
ar negrąžinamą paramą įmonėms, gaminančioms medicinos techniką ir asmeninės apsaugos priemones
(50 mln. eurų);
 numatoma galimybė civilinės saugos tarnyboms rekvizuoti viešų ar privačių subjektų turtą, reikalingą
ekstremaliosioms situacijoms valdyti (150 mln. eurų);
 galimybė padidinti karinės medicinos ir slaugos personalą vieneriems metams;
 galimybė išlaikyti dirbančius sveikatos sistemos darbuotojus, kurie turi teisę į pensiją;
 išskirtinis leidimas dirbti, nukrypstant nuo įprastų išsilavinimo pripažinimo normų, medicinos
specialistams, įgijusiems išsilavinimą užsienyje (reglamentuotą ES direktyvų);
 medicinos priemonių įsigijimo procedūrų supaprastinimas ir pagreitinimas;
 skiriamos lėšoms papildomai patalpų sterilizacijai (mokyklų, savivaldybių ir kt. patalpos);
2.





Parama darbuotojams, siekiant išlaikyti užimtumą, darbo vietas ir pajamas:
Artimiausius 2 mėn. uždrausta atleisti darbuotojus remiantis „pateisinamomis objektyviomis
priežastimis“ (kaip pvz. užsakymų sumažėjimas, padalinio uždarymas diagnozavus viruso atvejį, pan.)
„Casa integrazione“ fondo teikiamų paslaugų bedarbiams praplėtimas visoje valstybės teritorijoje: naudos
gavėjai gali būti visų sektorių darbuotojai, įskaitant ir smulkias įmones, kurios nutraukia arba apriboja
veiklą dėl epidemiologinės situacijos (finansinė pagalba iki laikotarpiui iki 9 savaičių);
600 eurų neapmokestinama kompensacija skiriama kas mėnesį savarankiškai dirbantiems asmenims
(palies beveik 5 mln. asmenų);
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įsteigiamas „paskutinės pajamų galimybės“ fondas, kurio biudžetas 300 mln. eurų, skirtas padengti žalą
tiems, kurie neturi teisės į 600 eurų kompensaciją;
Už karantine ar saviizoliacijoje praleistą laikotarpį atlygis mokamas kaip už ligos laikotarpį (tiek
viešajame, tiek privačiame sektoriuose);
Uždarius mokyklas, skiriamos kompensacijos tėvams, dirbantiems ir auginantiems vaikus iki 12 metų ar
neįgaliuosius (kaip alternatyva, gali būti skiriamos lėšos apmokėti auklių paslaugas);
išmokos nukentėjusioms oro transporto paslaugas teikiančioms bendrovėms;
dotacijos projektams, kuriais siekiama vystyti šalies gamybos pajėgumus;
lengvatos žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriui, siekiant užtikrinti jų verslų tęstinumą.
Parama šeimoms ir smulkioms, mažoms bei vidutinėms įmonėms per bankų sistemą ir naudojant
centrinį garantinį fondą:
moratoriumas smulkių, mažų ir vidutinių įmonių įsiskolinimams (paskolų, lizingo, kitų kreditų mokėjimų
terminų atidėjimas);
užtikrinama galimybė atidėti privalomus mokesčių mokėjimus krizės laikotarpiu;
„Cassa Depositi e Prestiti“ įvedamas bankų priešpriešinių garantijų mechanizmas, kuris leis išplėsti
kreditus krizės paveiktoms vidutinio dydžio įmonėms (tuo siekiama sudaryti sąlygas papildomoms apie
10 mlrd. įmonių investicijoms);
numatoma įsteigti fondą kultūros sektoriui paremti.
Mokesčių ir įmokų mokėjimo prievolių sustabdymas, taip pat mokesčių lengvatos už darbo vietos
sanitariją ir priemokos darbuotojams, kurie lieka dirbti darbo vietose:
taikoma nukentėjusiems sektoriams: turizmo, rekreacijos, keleivinio transporto paslaugų, maitinimo
paslaugų, kultūros, sporto, švietimo, renginių ir kt.;
atidedami privalomųjų mokestinių įmokų mokėjimo terminai už kovą ir balandį, o taip pat PVM
mokėjimas už kovą;
iki 2020 m. gegužės 31 d. sustabdoma mokesčių inspekcijos „Agenzia delle entrate“ veikla, susijusi su
likvidavimo, finansų kontrolės ir kt. procesais;
premijos darbuotojams, kurių bendrosios metinės pajamos neviršija 40 tūkst. eurų, kovo mėnesį
dirbantiems nuolatinėje darbo vietoje (ne nuotoliniu būdu): neapmokestinama 100 eurų premija,
proporcingai dirbtam laikui;
Skatinamosios išmokos iš Nacionalinio nelaimingų atsitikimų darbe draudimo instituto „Inail“ fondo už
darbo patalpų dezinfekciją ir sterilizavimą;
Parama komercinių patalpų nuomai: parduotuvėms ir parduotuvėms suteikiamas „nuomos“ kreditas,
lygus 60 proc. nuomos mokesčio kovo mėn.;
kai kurių mokestinių prievolių mokėjimo sustabdymas kelių, jūrų ir viešajam keleiviniam transportui iki
2020 m. liepos 31 d.

Parengė:
Patarėja Asta Slavinskaitė, tel. +39 06 855 90 52, el. p. asta.slavinskaite@urm.lt
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