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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Petition 1232/2011 af Angelo Guerrero, italiensk statsborger, om reformen af 
pensionsordningen i Italien

1. Sammendrag

Andrageren - en offentligt ansat i den italienske forvaltning - foreslår en række reformer af det 
italienske pensionssystem for at mindske uligheder til ulempe for yngre skatteydere i 
særdeleshed.

Han henleder navnlig opmærksomheden på, at de nye regler (artikel 19, retsakt 25/6/2008, nr. 
112) muliggør akkumulering af pension og optjent indkomst, således at pensionister, der har 
forladt lønsystemet, kan modtage en yderligere indtægt for et offentligt embede.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012

Italien vedtog en omfattende pensionsreform i december 2011 som led i indsatsen for 
finanspolitisk konsolidering. Reformen indfører nye beregningsregler fra 2012, hvorved nye 
pensioner vil blive baseret på en "ydelsesdefineret" kvote for ydede årlige bidrag indtil 2011 
og en teoretisk bidragsdefineret kvote for bidrag betalt fra 2012 og frem. Herudover 
indebærer reformen en forhøjet pensionsalder med henblik på at bidrage til 
pensionsordningernes bæredygtighed på lang sigt. Pensionsalderen for kvinder i den private 
sektor stiger fra 60 til 62 år med en gradvis stigning til 66 år (for mænd) i 2018. Reformen 
indfører også strengere regler for ordninger for tidlig pensionering (undtagen for fysisk 
krævende job). I medfør af de nye regler er tidlig pensionering kun mulig efter akkumulering 
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af 41 års sociale bidrag (for kvinder) eller 42 (for mænd). Endelig fastsætter reformen en 
toårig periode uden nogen indeksregulering af pensionen (for pensioner, hvis værdi overstiger 
1 400 EUR pr. måned). Ifølge den italienske regering vil pensionsreformen resultere i årlige 
besparelser, der stiger fra 2,8 mia. i 2012 til 22 mia. EUR i 2020 (svarende til 1,4 % af BNP).

Reformen i december 2011 har til formål hurtigt at reducere omkostningerne for pensioner og 
samtidig øge pensionsalderen og styrke systemets retfærdighed såvel inden for som mellem 
generationer. Udvidelsen af det teoretiske bidragsdefinerede system til alle arbejdstagere, der 
forblev under det ydelsesdefinerede system gennem et pro rata-mekanisme, fra 2012 mindsker 
især den forskelsbehandlingen på tværs af generationer, der blev indført med reformen i 1995.


