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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0074/2012, ktorú predkladá M. S., taliansky štátny občan, 
o dôchodkovej reforme v Taliansku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície uvádza, že podľa nedávnej reformy dôchodkov v Taliansku sa stanovuje 
vek odchodu do dôchodku pre zamestnancov v súkromnom sektore, ktorí sa narodili v roku 
1951 alebo 1952, na 64 rokov. Táto možnosť nebola poskytnutá rovnako starým 
zamestnancom vo verejnom sektore, pre ktorých je stanovený vek odchodu do dôchodku na 
67 rokov a šesť mesiacov.
Podľa prekladateľa petície táto náhla zmena vedie k neodôvodnenému diskriminačnému 
zaobchádzaniu.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. mája 2012. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Európska komisia dôrazne presadzuje ochranu základných práv. Môže však konať len v rámci 
svojich právomocí.
Právom Únie nie je obmedzená právomoc členských štátov organizovať vlastné systémy 
sociálneho zabezpečenia, a ak neexistuje harmonizácia na úrovni Únie, je úlohou právnych 
predpisov každého členského štátu stanoviť podmienky, za akých sa poskytujú sociálne 
dávky, ako aj výšku týchto dávok a obdobie, počas ktorého sa poskytujú. Rovnaká zásada 
platí pre reformy dôchodkového systému v Taliansku vrátane prechodných ustanovení. 
Znamená to, že právomoci Európskej únie v oblasti sociálneho zabezpečenia sú veľmi 
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obmedzené. 

Právne predpisy Európskej únie zakazujú diskrimináciu (za konkrétnych okolností), ktorá je 
založená napríklad na rode, rase alebo etnickom pôvode. Nezakazujú však diskrimináciu 
vyplývajúcu z rôzneho zaobchádzania so zamestnancami vo verejnom a súkromnom sektore.
Otázku oprávnenosti alebo neoprávnenosti odlišného zaobchádzania, pokiaľ ide o vek 
odchodu do dôchodku štátnych zamestnancov a zamestnancov súkromného sektora, teda treba 
riešiť v rámci vnútroštátnych právnych predpisov. 

Záver

Komisia sa ďalej nemôže vyjadrovať k tejto petícii vzhľadom na veľmi obmedzené 
právomoci EÚ týkajúce sa ustanovení o sociálnych dávkach, najmä pokiaľ ide o podmienky 
odchodu do dôchodku štátnych zamestnancov.


