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Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0087/2012, внесена от Giuseppe Pastore, с италианско гражданство, 
относно твърде скромна пенсия

1. Резюме на петицията

Вносителят, 67-годишен пенсионер, получава пенсия от 362 евро на месец, която не му 
позволява да покрива разходите за своята издръжка. Във връзка с това той посочва, че е 
бил принуден да работи „на черно“ в продължение на няколко години, като по този 
начин е изгубил много години осигурителен стаж.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 Май 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г..

Комисията подчертава, че проектирането и организацията на системите за социална 
защита, включително пенсионните системи, попадат изключително в сферата на 
компетентност на държавите членки. При все това, в съответствие с член 153, параграф 
2 от ДФЕС Съветът „може да предприема мерки, насочени към насърчаване на 
сътрудничеството между държавите-членки чрез инициативи, имащи за цел да 
подобрят познанието, да развият обмена на информация и на най-добри практики, да 
поощряват новаторски подходи и да оценяват опита, без хармонизиране на законовите 
и подзаконовите разпоредби на държавите-членки“.
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Комисията публикува „Бяла книга за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии“1. В нея 
се разглеждат начините, по които ЕС и държавите членки могат да работят за справяне 
с големите предизвикателства, пред които са изправени националните пенсионни 
системи. Предлагат се редица инициативи за спомагане за създаването на подходящи 
условия, така че тези, които могат, да продължат да работят. за гарантиране на това, че 
хората, които се преместват в друга държава, могат да запазят пенсионните си права; да 
се помогне на хората да спестяват повече; и да се гарантира, че пенсионните обещания 
са спазени и хората да получават това, което очакват, в пенсионна възраст.

Комисията отбелязва, че италианските пенсии се основават на разходопокривна 
пенсионна система, при която размерът на пенсиите се определя от вноските, 
направени в пенсионни схеми (независимо дали са публични или частни) през целия  
трудов живот на работниците. Оказва се, че ниската пенсия (362 евро), изплащана на 
вносителя на петицията, е поради недостатъчните периоди на работа, по време на които 
са плащани вноски по пенсионната схема.

Заключение

Държавите членки единствено носят отговорност за проектирането и организацията на 
пенсионните системи. Комисията не може да се намеси в случая, представен от 
вносителя на петицията. Следователно вносителят на петицията може да предприеме 
действия (включително правни действия) в съответствие с националното 
законодателство и практики.

                                               
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1194&furtherNews=yes


