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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas – Italijos viešojo administravimo institucijos darbuotojas – siūlo kelias 
Italijos pensijų sistemos reformas, kuriomis siekiama sumažinti nelygybę, visų pirma 
jaunesnių mokesčių mokėtojų atžvilgiu.

Jis konkrečiai nurodo, kad pagal neseniai priimtus teisės aktus (2008 m. birželio 25 d. 
įstatymo galią turinčio dekreto Nr. 112 19 straipsnį) leidžiama gauti ir pensiją, ir darbines 
pajamas, todėl pensininkai, kuriems mokamos visos pagal esamą darbo užmokesčio sistemą 
priklausančios išmokos, gali gauti ir algą už valstybės tarnyboje einamas pareigas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

„2011 m. gruodžio mėn. kaip biudžeto konsolidavimo pastangų dalis Italijoje patvirtinta 
esminė pensijų reforma. Šia reforma nuo 2012 m. įvestos naujos apskaičiavimo taisyklės, 
pagal kurias naujas pensijas sudarys nustatyto dydžio išmokų už įmokas, sumokėtas iki 2011 
m., kvota ir menamų nustatyto dydžio įmokų kvota įmokoms, mokamoms nuo 2012 m. Be to, 
pagal šią reformą, siekiant didinti ilgalaikį pensijų sistemų tvarumą, ilginamas išėjimo į 
pensiją amžius: moterų, dirbančių privačiame sektoriuje, pensinis amžius ilginamas nuo 60 m. 
iki 62 m., ir bus palaipsniui ilginamas iki 66 m. 2018 m. (kaip ir vyrų).  Reforma taip pat 
įvedamos griežtesnės ankstyvo išėjimo į pensiją sistemų taisyklės (išskyrus sunkų fizinį darbą 
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dirbančius asmenis). Pagal naująsias taisykles ankstyvas išėjimas į pensiją galimas tik po 41 
m. (moterims) ir 42 m. (vyrams) socialinių įmokų mokėjimo. Galiausiai reforma numato 
dvejų metų laikotarpį be pensijų indeksavimo (kai pensija didesnė nei 1400 eurų per mėnesį). 
Italijos vyriausybės duomenimis, įvykdžius pensijų reformą bus sutaupyta nuo 2,8 mlrd. eurų 
2012 m. iki 22 mlrd. eurų 2020 m. (atitinkamai 1,4 proc. BVP).

2011 m. gruodžio mėn. reforma siekiama sparčiau mažinti išlaidas pensijoms ilginant išėjimo 
į pensiją amžių ir didinant sistemos sąžiningumą tos pačios kartos atstovų ir visų kartų atstovų 
atžvilgiu. Iš tikrųjų, menamų įmokų sistemos taikymas visiems darbuotojams, kuriems ir 
toliau taikoma nustatyto dydžio išmokų sistema nuo 2012 m. taikant proporcingumo 
mechanizmą, mažina kartų nelygybę, kuri atsirado įgyvendinus 1995 m. reformą.“


