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az olasz nyugdíjrendszer reformjáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki olasz közalkalmazott, hazája nyugdíjrendszerének reformjára 
irányuló, főként a fiatalabb adófizetőket érintő egyenlőtlenségek mérséklését célzó javaslatok 
sorozatát nyújtja be.

Hangsúlyozza, hogy az utóbbi időben elfogadott egyes rendelkezések – a 2008. június 25-i 
112. számú törvényerejű rendelet 19. cikke – megengedik a nyugdíj és a jövedelem 
halmozódását, így lehetővé teszik, hogy a nyugdíjrendszer keretében maradéktalanul kifizetett 
nyugdíjasok közhivatal betöltéséért további fizetést kapjanak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

A költségvetés konszolidációjának irányába tett erőfeszítések keretében Olaszország 2011 
decemberében nagyszabású nyugdíjreformot fogadott el. A reform 2012-től új számítási 
szabályokat vezet be, amelyeknek megfelelően az új nyugdíjakat szolgáltatással 
meghatározott kvóta alapján fogják folyósítani a 2011-ig befizetett járulékok után, a 2012-től 
befizetett járulékok esetében pedig járulékalapú kvóta alapján fognak eljárni. A 
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nyugdíjrendszerek hosszú távú fenntarthatóságának érdekében a reform továbbá a 
nyugdíjkorhatár megemeléséről is rendelkezik: a magánszektorban dolgozó nők 
nyugdíjkorhatára 60-ról 62 évre emelkedik, majd fokozatosan tovább növekszik, míg 2018-ra 
eléri 66 évet (férfiakkal egyenlő nyugdíjkorhatár). A reform ezzel egy időben szigorúbb 
szabályokat vezet be a korengedményes nyugdíjazási rendszerek esetében (a fizikailag 
megerőltetőbb munkakörök kivételnek számítanak). Az új szabályoknak megfelelően a korai 
nyugdíjba vonulás nők esetében 41 év, férfiaknál pedig 42 év társadalombiztosítási járulék 
befizetése után lehetséges. A reform végezetül két év nyugdíjindexálás nélküli időszakot 
biztosít (csak a havi 1400 eurót meghaladó nyugdíjak esetében). Az olasz kormány szerint a 
nyugdíjreform éves megtakarításokat fog eredményezni, amelyek értéke 2012-ben 2,8 
milliárd euró, 2020-ban pedig 22 milliárd euró is lehet (a GDP 1,4%-a).

A 2011 decemberében megszületett reform arra irányul, hogy gyorsabban csökkenjenek a 
nyugdíjakra fordított kiadások, egyben pedig emelkedjen a nyugdíjkorhatár és méltányosabbá 
váljon a rendszer a nemzedékeken belül és azok között egyaránt. A járulékalapú 
nyugdíjrendszer 2012-től kezdődő és az időarányosítás rendszerén keresztül történő 
kiterjesztése minden olyan munkavállalóra, aki a szolgáltatással meghatározott 
nyugdíjrendszer alá tartozott, mérsékli a nemzedékek közötti eltérő bánásmódot, amely az 
1995-ben létrejött reform nyomán alakult ki.


