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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0087/2012 dėl pernelyg skurdžios pensijos, kurią pateikė Italijos 
pilietis Giuseppe Pastore 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra 67 metų amžiaus pensininkas, gaunantis 362 EUR mėnesinę pensiją, 
kurios nepakanka padengti pragyvenimo išlaidoms. Jis nurodo buvęs priverstas ne vienus 
metus dirbti nelegaliai, todėl prarado daug įmokų pensijoms.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gegužės 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

Komisija pabrėžia, kad socialinės apsaugos sistemų, įskaitant pensijų sistemas, rengimas ir 
organizavimas priklauso išskirtinai valstybių narių kompetencijai. Vis dėlto, pagal SESV 153 
straipsnio 2 dalį Taryba „gali numatyti priemones, skirtas valstybių narių bendradarbiavimui 
skatinti rodant iniciatyvą tobulinti žinias, plėtoti keitimąsi informacija ir geriausia patirtimi, 
remti naujoviškus požiūrius ir vertinti patirtį, išskyrus valstybių narių įstatymų ir kitų teisės 
aktų derinimą“. 

Komisija paskelbė Baltąją knygą dėl adekvačių, saugių ir tvarių pensijų1. Joje svarstoma, 
kaip ES ir valstybės narės gali dirbti siekdamos spręsti pagrindines problemas, kurios kyla 
nacionalinėse pensijų sistemose. Ji siūlo kelias iniciatyvas siekdama padėti sukurti tinkamas 
sąlygas, kad galintys dirbti asmenys galėtų dirbti toliau, užtikrinti, kad į kitą šalį 

                                               
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1194&furtherNews=yes
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persikeliantys asmenys galėtų išsaugoti savo teises į pensiją, padėti žmonėms daugiau 
susitaupyti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi su pensijomis susijusių įsipareigojimų ir kad 
žmonės gautų tai, ką tikisi gauti išėję į pensiją.

Komisija pažymi, kad Italijos pensijos pagrįstos einamojo finansavimo sistema, kai pensijos 
suma nustatoma pagal per visą darbuotojo dirbtą darbo laiką į pensijų sistemas (valstybines ar 
privačias) sumokėtus įnašus. Atrodo, kad peticijos pateikėjui maža pensija (362 EUR) 
mokama todėl, kad darbo laikotarpiai, per kuriuos buvo mokami įnašai į pensijų sistemą, 
nepakankami.

Išvada

Už pensijų sistemų rengimą ir organizavimą atsakingos tik valstybės narės. Komisija negali 
kištis šiuo peticijos pateikėjo nurodytu atveju. Taigi peticijos pateikėjas gali imtis tik pagal 
nacionalinę teisę ir praktiką numatytų veiksmų (įskaitant teisinius veiksmus).


