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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1232/2011, którą złożył Angelo Guerrero (Włochy) w sprawie 
reformy systemu emerytalnego we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję – urzędnik państwowy włoskiej administracji – proponuje szereg reform 
we włoskim systemie emerytalnym mających na celu zmniejszenie nierówności, które 
działają na niekorzyść szczególnie młodszych podatników.

W szczególności zaznacza, że niedawno wprowadzone przepisy (art. 19 dekretu z mocą 
ustawy nr 112 z 25.6.2008 r.) pozwalają na akumulację świadczeń emerytalnych i zarobków, 
co stwarza możliwość, by emeryci otrzymujący pełne świadczenia emerytalne otrzymywali 
jeszcze dodatkową pensję z tytułu piastowania publicznego stanowiska.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

W ramach działań na rzecz konsolidacji fiskalnej Włochy przyjęły zasadniczą reformę 
systemu emerytalnego w grudniu 2011 r. Reforma ta wprowadza od 2012 r. nowe zasady 
obliczania świadczeń emerytalnych. Zgodnie z tymi zasadami nowe emerytury będą obliczane 
w oparciu o formułę zdefiniowanego świadczenia dla lat składkowych do 2011 r. oraz w 
oparciu o formułę zdefiniowanej składki (NDC) dla lat składkowych od 2012 r.  Ponadto 
reforma ta przewiduje podniesienie wieku emerytalnego, co ma przyczynić się do 
długoterminowej stabilności systemów emerytalnych. wiek emerytalny kobiet w sektorze 
prywatnym wrośnie z 60 do 62 lat i będzie stopniowo podwyższany do 66 roku życia (jak w 
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przypadku mężczyzn) w 2018 r. Reforma ta wprowadza również bardziej rygorystyczne 
przepisy dotyczące systemu wczesnych emerytur (z wyjątkiem wymagających fizycznie 
zawodów). Zgodnie z nowymi przepisami wcześniejsze przechodzenie na emeryturę możliwe 
jest tylko w przypadku zgromadzenia 41 lat składek na ubezpieczenie społeczne (w 
przypadku kobiet) lub 42 lat (w przypadku mężczyzn). Ponadto, reforma przewiduje 
wprowadzenie okresu dwóch lat bez indeksacji emerytur (w przypadku świadczeń 
emerytalnych, których wartość przekracza 1 400 EUR miesięcznie). Zdaniem rządu 
włoskiego reforma systemu emerytalnego zagwarantuje oszczędności w skali roku rzędu od 
2,8 miliarda EUR w 2012 r. do 22 miliardów EUR w 2020 r. (co odpowiada 1,4% PKB).

Reforma z grudnia 2011 r. ma na celu znacznie szybsze zmniejszenie kosztów emerytalnych 
przy jednoczesnym podniesieniu wieku emerytalnego oraz wzmocnienie uczciwości systemu 
zarówno w ramach pokoleń jak i między nimi. W szczególności rozszerzenie systemu NDC 
na wszystkich pracowników objętych formułą zdefiniowanego świadczenia poprzez 
proporcjonalny mechanizm od 2012 r. zmniejsza rozbieżności pod względem traktowania 
pokoleń wprowadzone w ramach reformy z 1995 r.


