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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0074/2012, którą złożyła M.S. (Włochy) w sprawie reformy 
systemu emerytalnego we Włoszech

1. Streszczenie petycji

W ramach niedawnej reformy systemu emerytalnego we Włoszech ustalono, że pracownicy 
sektora prywatnego urodzeni w latach 1951–1952 mogą przejść na emeryturę w wieku 64 lat. 
Tymczasem w przypadku pracowników w tym samym wieku zatrudnionych w sektorze 
publicznym nie przewidziano takiej możliwości. Przechodzą oni na emeryturę w wieku 67 lat 
i 6 miesięcy.
Zdaniem składającej petycję ta nagła zmiana jest przejawem nieuzasadnionego 
dyskryminacyjnego traktowania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maja 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Komisja Europejska jest w pełni zaangażowana w ochronę praw podstawowych. Jednak może 
ona podejmować działania jedynie w granicach przysługujących jej kompetencji.
Prawo Unii nie ogranicza uprawnień państw członkowskich w zakresie organizowania 
własnych systemów zabezpieczenia społecznego, a wobec braku harmonizacji na szczeblu UE 
to w przepisach każdego z państw członkowskich określa się warunki udzielania świadczeń z 
zabezpieczenia społecznego oraz kwotę takich świadczeń i okres ich udzielania. Ta sama 
zasada ma zastosowanie do reform włoskiego systemu emerytalnego, w tym do przepisów 
przejściowych. Kompetencja Unii Europejskiej w dziedzinie zabezpieczenia społecznego jest 
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zatem bardzo ograniczona.

Prawodawstwo UE zakazuje, w określonych warunkach, dyskryminacji na przykład ze 
względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne. Jednak nie zakazuje ono dyskryminacji 
wynikającej z różnego traktowania pracowników w sektorze publicznym i prywatnym.
W związku z tym kwestia zasadności odmiennego traktowania odnośnie do wieku 
emerytalnego urzędników i pracowników w sektorze prywatnym musi zostać uregulowana w 
ramach prawa krajowego.

Wniosek

Ze względu na bardzo ograniczoną kompetencję UE w zakresie przepisów dotyczących 
świadczeń socjalnych, ze szczególnym odniesieniem do warunków przechodzenia na 
emeryturę urzędników, Komisja nie może wypowiadać się w sprawie omawianej petycji.


