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Suġġett: Petizzjoni 1232/2011 ippreżentata minn Angelo Guerrero (ta’ nazzjonalità 
Taljana), dwar ir-riforma tas-sistema tal-pensjonijiet fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-Petizzjonant – impjegat pubbliku tal-Amministrazzjoni Taljana – jipproponi serje ta’ 
riformi tas-sistema Taljana tal-pensjonijiet, immirati biex inaqqsu l-inugwaljanzi speċjalment 
għad-detriment taż-żgħażagħ li jħallsu t-taxxi.

B’mod partikolari, huwa jindika li r-regoli riċenti (l-Artikolu 19 tad-D.L. 25/6/2008, Nru 112) 
jippermettu l-akkumulazzjoni ta’ pensjoni u dħul mix-xogħol, biex b’hekk jippermettu li 
pensjonanti likwidati kompletament bis-sistema tad-dħul jirċievu paga oħra għal uffiċċju 
pubbliku.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Marzu 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012.

Bħala parti mill-isforzi tagħha għal konsolidazzjoni fiskali, l-Italja adottat riforma maġġuri 
tal-pensjonijiet f'Diċembru 2011. Ir-riforma tintroduċi regoli għall-kalkolu ġodda mill-2012, 
fejn pensjonijiet ġodda se jkunu bbażati fuq il-kwota ta' "benefiċċji-ddefiniti" għas-snin ta' 
kontribuzzjonijiet imħallsa sal-2011 u kwota ta' "kontribuzzjoni ddefenita b'nozzjoni" (NDC)" 
għall-kontribuzzjonijiet mħallsa mill-2012 'il quddiem. Barra minn hekk, ir-riforma tinvolvi
żieda fl-età tal-irtirar sabiex isir kontribu għas-sostenibbiltà fit-tul tas-sistemi tal-pensjonijiet: 
l-età ta' rtirar għan-nisa fis-settur privat se tiżdied minn 60 sena għal 62 sena, b'żieda gradwali
sa mhux aktar minn 66 sena (bħall-irġiel), fl-2018. Ir-riforma tintroduċi wkoll regoli aktar 
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stretti għal skemi ta' rtirar bikri (ħlief għall-impjiegi eżiġenti fiżikament). Skont ir-regoli l-
ġodda, l-irtirar kmieni huwa possibbli biss wara li akkumulazzjoni ta' 41 sena ta' 
kontribuzzjonijiet soċjali (għan-nisa) jew 42 sena (għall-irġiel). Fl-aħħarnett, ir-riforma
tipprovdi għal perjodu ta' sentejn mingħajr indiċjar tal-pensjonijiet (għall-pensjonijiet li 
jiswew aktar minn EUR 1 400 fix-xahar). Skont il-Gvern Taljan, ir-riforma tal-pensjonijiet se 
tirriżulta fi tfaddil annwali li jvarja minn EUR 2.8 biljun fl-2012 għal EUR 22 biljun fl-2020 
(li jikkorrispondi għal 1.4% tal-PGD).

Ir-riforma ta' Diċembru 2011 timmira aktar biex tnaqqas rapidament il-kont tal-pensjonijiet
filwaqt li żżid l-età tal-irtirar u ssaħħaħ il-ġustizzja tas-sistema, kemm fi ħdan kif ukoll bejn 
ġenerazzjoni u oħra. B'mod partikolari, l-estensjoni tas-sistema bbażata fuq kontribuzzjoni 
nozzjanali għall-ħaddiema kollha li baqgħu taħt is-sistema ta' benefiċċju ddefinit, permezz ta' 
mekkaniżmu pro-rata mill-2012, tnaqqas l-inugwaljanza fit-trattament bejn ġenerazzjoni u 
oħra li ġiet introdotta permezz tar-riforma tal-1995.


