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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1232/2011, внесена от Angelo Guerrero, с италианско гражданство, 
относно реформата в пенсионната система на Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, държавен служител в италианската администрация, предлага 
серия от реформи в италианската пенсионна система, целящи намаляване на 
неравнопоставеността, която е в ущърб на по-младите данъкоплатци.

По-специално, той посочва, че текущите правила (член 19 от Декрет № 112 от 
25.6.2008 г.) позволяват натрупването на пенсия и спечелени доходи, като по този 
начин пенсионерите, напуснали изцяло системата на трудовите доходи, могат да 
получават допълнителна заплата за обществена служба.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 юни 2012 г.

Като част от своите усилия за фискална консолидация, Италия предприе голяма 
пенсионна реформа през декември 2011 г. С реформата се въвеждат нови правила за 
изчисление от 2012 г., като новите пенсии ще се основават на квота „фиксирани 
придобивки“ за годините на плащане на осигурителни вноски до 2011 г., и квота за 
„условно определена“ вноска (УОВ) за вноски, плащани от 2012 г. нататък. Освен това, 
реформата включва увеличаване на възрастта за пенсиониране с цел да се допринесе за 
устойчивостта на пенсионните системи в дългосрочен план: възрастта за пенсиониране 
на жените в частния сектор се увеличи от 60 на 62 години с постепенно нарастване до 
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66 (за мъжете) през 2018 г. Реформата също така въвежда по-строги правила за схемите 
за ранно пенсиониране (с изключение на физически тежки професии). Съгласно новите 
правила, ранно пенсиониране е възможно само след натрупване на 41 години социални 
вноски (за жените) или 42 (за мъжете). И накрая, реформата предвижда период от две 
години без индексация на пенсиите (за пенсии на стойност над 1 400 EUR на месец). 
Според италианското правителство, пенсионната реформа ще доведе до годишни 
икономии от 2,8 млрд. EUR през 2012 г. и 22 милиарда EUR през 2020 г. (което 
съответства на 1,4 % от БВП).

Реформа от декември 2011 г .  има за цел да постигне по-бързо намаляване на 
пенсионните разходи като същевременно увеличава възрастта за пенсиониране и 
повишава справедливостта на системата, както в рамките на поколенията, така и между 
поколенията. По-конкретно, разширяването на базираната на „условни вноски“ система 
върху всички работници, които са останали в система на „фиксирани придобивки“ 
посредством пропорционален механизъм, считано от 2012 г., намалява разликата в 
третирането между поколенията, което бе въведено с реформата през 1995 г.


