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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki 67 éves nyugdíjas, havi 362 euró nyugdíjat kap, amely nem fedezi 
megélhetési költségeit. Ezzel kapcsolatban arról számol be, hogy éveken át kénytelen volt 
bejelentés nélkül dolgozni, ezáltal több éven át nem fizettek utána járulékokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. május 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a szociális védelmi rendszerek – és azon belül a 
nyugdíjrendszerek – kialakítása és megszervezése a tagállamok kizárólagos hatáskörébe 
tartozik. Az EUMSZ 153. cikkének (2) bekezdése szerint ugyanakkor a Tanács „kizárva (…) 
a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bármilyen 
összehangolását, olyan intézkedéseket fogadhat el, amelyek arra szolgálnak, hogy 
ösztönözzék az együttműködést a tagállamok között olyan kezdeményezések révén, amelyek 
célja az ismeretek gyarapítása, az információk és a bevált gyakorlatok cseréjének fejlesztése, 
az innovatív megközelítések támogatása és a tapasztalatok kiértékelése”. 
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A Bizottság fehér könyvet tett közzé a megfelelő, biztonságos és fenntartható európai 
nyugdíjakról1. A dokumentum megvizsgálja, miként járhatnak el az EU és a tagállamok a 
nemzeti nyugdíjrendszerek előtt álló jelentős kihívások leküzdése érdekében. Egy sor 
kezdeményezést terjeszt elő, amelyek célja a megfelelő feltételek megteremtésének 
elősegítése annak érdekében, hogy a munkaképes személyek továbbra is dolgozhassanak; 
annak biztosítása, hogy a más országba költöző polgárok megtarthassák 
nyugdíjjogosultságaikat; az egyéni takarékoskodás elősegítése; valamint annak biztosítása, 
hogy a nyugdíjígérvények megmaradjanak, és a polgárok nyugdíjba vonulásukkor a várt 
összeget kapják.

A Bizottság megállapítja, hogy az olasz nyugdíjak felosztó-kirovó rendszer alapján 
működnek, amelynek keretében a nyugdíjak összegét a munkavállaló aktív évei során a 
nyugdíjrendszerekbe (akár állami, akár magánrendszerekbe) fizetett hozzájárulások 
határozzák meg. Úgy tűnik, hogy a petíció benyújtójának fizetett alacsony összeg (362 euró) 
oka az olyan munkában töltött időszakok túlságosan rövid volta, amelyek során járulékot 
fizettek a nyugdíjrendszerbe.

Következtetés

A nyugdíjrendszerek kialakítása és megszervezése a tagállamok kizárólagos felelősségi 
körébe tartozik. A Bizottság nem avatkozhat be a petíció benyújtója által előterjesztett 
ügyben. A petíció benyújtója ezért csak a nemzeti jog és a nemzeti gyakorlatok szerint tehet 
lépéseket (a jogi lépéseket is ideértve).

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


