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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0087/2012 af Giuseppe Pastore, italiensk statsborger, om en for 
lav pension

1. Sammendrag

Andrageren, en pensionist på 67 år, får 362 EUR i pension om måneden, hvilket ikke er nok 
til at dække leveomkostningerne. Han nævner i denne forbindelse, at han gennem flere år var 
tvunget til at udføre sort arbejde, hvorved han mistede mange års pensionsbidrag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. maj 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

“Kommissionen understreger, at udformningen og forvaltningen af sociale sikringssystemer, 
herunder pensionssystemer, udelukkende henhører under medlemsstaternes 
kompetenceområde. Dog kan Rådet i henhold til artikel 153, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde ”vedtage foranstaltninger til fremme af samarbejdet 
mellem medlemsstaterne gennem initiativer, der tager sigte på at opnå større viden, udvikle 
udvekslingen af oplysninger og god praksis, fremme nytænkning og vurdere erfaringerne, 
men uden at der er tale om nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser”. 

Kommission har offentliggjort en hvidbog om tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner1. 
Hvidbogen ser på, hvorledes EU og medlemsstaterne kan gribe de store udfordringer an, som 

                                               
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=643&furtherNews=yes
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de nationale pensionssystemer konfronteres med. Den forelægger en række initiativer, 
hvormed formålet er at bidrage til at skabe de rette betingelser for, at personer, der er i stand 
til det, kan fortsætte med arbejde; at sikre, at personer, der flytter til et andet land, kan beholde 
deres pensionsrettigheder; at hjælpe folk til at spare mere op; og at sikre, at pensionsløfter 
overholdes, således at folk får den pension, de har forventet.

Kommissionen bemærker, at italienske pensioner er baseret på et løbende finansieret 
pensionssystem, hvor pensionernes størrelse afhænger af de bidrag, der er indbetalt til 
pensionsordningerne (det være sig offentlige eller private ordninger) gennem hele 
arbejdstagerens arbejdsliv. Det lader til, at grunden til, at andrageren modtager en lav pension 
(362 EUR) er, at der ikke er indbetalt bidrag til pensionsordningen i et tilstrækkeligt antal 
arbejdsperioder.

Konklusion

Medlemsstaterne har enekompetence med hensyn til udformningen og forvaltningen af 
pensionssystemer. Kommissionen kan ikke gribe ind i den af andrageren forelagte sag.  
Andrageren kan derfor kun foretage sig videre (herunder anlægge sag) i overensstemmelse 
med national lovgivning og praksis.”


