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Guerrero, par Itālijas pensiju sistēmas reformu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Itālijas valsts pārvaldes darbinieks, ierosina vairākas Itālijas pensiju 
sistēmas reformas, kuru mērķis ir mazināt nevienlīdzību, jo īpaši attiecībā uz jaunākiem 
nodokļu maksātājiem.

Proti, viņš norāda, ka jaunākie noteikumi (2008. gada 25. jūnija Dekrētlikuma Nr. 112 
19. pants) ļauj vienlaikus saņemt pensiju un darba algu, tādējādi ļaujot pensionāriem, kam 
pilnībā izmaksāta pensija izpeļņas sistēmā, saņemt papildu atalgojumu no valsts iestādēm.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

“Īstenojot fiskālās konsolidācijas centienus, Itālija 2011. gada decembrī pieņēma plašu 
pensiju reformu. Ar reformu no 2012. gada ievieš jaunus aprēķināšanas noteikumus, kas 
paredz, ka jaunās pensijas ir balstītas uz definēto ieguvumu kvotu par laikaposmā līdz  2011. 
gadam veiktajām iemaksām un nosacīto definēto iemaksu (NDC) kvotu par iemaksām no 
2012. gada. Turklāt reforma paredz pensijas vecuma palielināšanu, lai sekmētu pensiju 
sistēmu ilgtermiņa ilgtspēju: pensionēšanās vecumu sievietēm privātajā sektorā palielina no 
60 uz 62 gadiem ar pakāpenisku palielinājumu līdz 66 gadiem (tā pat kā vīriešiem) 2018. 
gadā. Ar reformu arī ievieš stingrākus noteikumus attiecībā uz priekšlaicīgās pensionēšanās 
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shēmām (izņemot attiecībā uz fiziski smagiem darbiem). Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem 
priekšlaicīga pensionēšanās ir iespējama tikai pēc 41 gada laikā uzkrātām sociālām iemaksām 
sievietēm un 42 gadu laikā uzkrātām iemaksām vīriešiem. Visbeidzot, reforma paredz divus 
gadus ilgu laikaposmu bez pensijas indeksācijas attiecībā uz pensijām, kuru summa pārsniedz 
EUR 1 400 mēnesī. Itālijas valdība uzskata, ka pensijas reforma gadā ļaus ietaupīt sākot ar 
EUR 2,8 miljardiem 2012. gadā līdz EUR 22 miljardiem 2020. gadā (atbilstoši 1,4% no IKP).

2011. gada decembra reformas mērķis ir pensijas apmēra straujāka samazināšana, vienlaikus 
palielinot pensionēšanās vecumu un nostiprinot sistēmas taisnīgumu paaudžu vidū un starp 
tām. Jo īpaši nosacītu definēto iemaksu attiecināšana uz visiem tādiem strādājošajiem,  uz 
kuriem kopš 2012. gada attiecās definēto ieguvumu sistēma, kas ietver proporcionālu 
mehānismu, mazina nevienlīdzīgu attieksmi paaudžu starpā, ko radīja 1995. gada reforma.”


