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Ref.: Petiția nr. 0074/2012, adresată de M. S., de cetățenie italiană, privind reforma 
pensiilor în Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că reforma recentă a pensiilor în Italia stabilește vârsta de pensionare la 
64 de ani pentru angajații din sectorul privat născuți între 1951 și 1952. Cu toate acestea, 
această reformă nu are în vedere angajații de aceeași vârstă care lucrează în sectorul public și 
a căror vârstă de pensionare este prevăzută la 67 ani și 6 luni.
Potrivit petiționarului, această schimbare bruscă reprezintă un tratament discriminatoriu 
nejustificat.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Comisia Europeană se angajează pe deplin să apere drepturile fundamentale. Cu toate acestea, 
Comisia nu acționează decât în cadrul competențelor sale.
Legislația Uniunii nu limitează competențele statelor membre de a-și organiza sistemele de 
securitate socială și, în absența unei armonizări la nivelul Uniunii, legislația fiecărui stat 
membru este cea care stabilește condițiile de acordare a prestațiilor de asigurări sociale, 
precum și valoarea acestor prestații și perioada pentru care sunt acordate. Același principiu se 
aplică sistemului de reformă a pensiilor în Italia, inclusiv dispozițiilor tranzitorii. Prin urmare, 
competențele Uniunii Europene sunt foarte limitate în domeniul securității sociale. 

Legislația UE condamnă anumite forme de discriminare, precum discriminarea pe criterii de 
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sex, rasă sau origine etnică. Cu toate acestea, legislația UE nu condamnă discriminarea bazată 
pe diferențele de tratament dintre angajații din sectorul public și cel privat.
Prin urmare, fiecare stat membru trebuie să facă referire la legislația națională proprie pentru a 
decide cu privire la legitimitatea diferenței referitoare la vârsta de pensionare dintre angajații 
din cele două sectoare. 

Concluzie

Având în vedere competențele foarte limitate ale UE în ceea ce privește dispozițiile referitoare 
la prestațiile sociale, în special la condițiile de pensionare a funcționarilor publici, Comisia nu 
poate prezenta observații suplimentare cu privire la această petiție.


