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privind criza economică din Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționara este o cetățeană europeană care trăiește în Italia de 14 ani.

Petiționara a adus în discuție instabilitatea socială din Italia cauzată de criza economică. 
Subliniază în special cum este aproape imposibil să găsească un loc de muncă stabil cu un 
salariu respectabil.

Petiționara crede că măsurile de austeritate adoptate de guvernul Monti au înrăutățit situația și 
că au declanșat o recesiune economică extinsă, care a dus chiar și la o tendință de suicid din 
motive financiare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

În temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și al Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisia Europeană nu are competențe generale de a interveni. Ea poate să facă 
acest lucru numai dacă chestiunea vizează legislația Uniunii Europene. În special, în ceea ce 
privește încălcările drepturilor fundamentale protejate în temeiul Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, dispozițiile Cartei, în conformitate cu articolul 51 
alineatul (1) din aceasta, se adresează statelor membre doar atunci când ele pun în aplicare 
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dreptul Uniunii. 

Petiționara nu aduce în discuție decât aspecte generale referitoare la politicile puse în practică 
în Italia, care nu par să aibă nicio legătură cu dreptul Uniunii. În astfel de cazuri, chestiunile 
menționate țin de responsabilitatea statelor membre.

Concluzie

Statele membre, inclusiv autoritățile lor judiciare, trebuie să se asigure că drepturile 
fundamentale sunt respectate și protejate în mod efectiv, în conformitate cu legislația lor 
națională și cu obligațiile lor internaționale în domeniul drepturilor omului. Dacă petiționara 
consideră că drepturile sau libertățile sale garantate prin Convenția europeană a drepturilor 
omului au fost încălcate după epuizarea căilor de atac la nivel național, ea ar putea să se 
adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului.


