
CM\911617LV.doc PE494.765v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

30.8.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0087/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Giuseppe 
Pastore, par ļoti mazu pensiju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, 67 gadus vecs pensionārs, saņem ikmēneša pensiju EUR 362 
apmērā, kas viņam neļauj segt dzīves izmaksas. Viņš šajā sakarā norāda, ka vairākus gadus 
bija spiests strādāt nelegāli, tādējādi zaudējot daudzus iemaksu gadus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 23. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Komisija uzsver, ka sociālās aizsardzības sistēmu, tostarp pensiju sistēmu, izstrāde un 
organizācija ir ekskluzīvā dalībvalstu kompetencē. Tomēr saskaņā ar LESD 153. panta 
2. punktu Padome var „paredzēt pasākumus, lai veicinātu dalībvalstu sadarbību, izmantojot 
iniciatīvas, kas vērstas uz zināšanu apguvi, informācijas un labākās pieredzes apmaiņas 
sekmēšanu, jauninājumu veicināšanu un pieredzes izvērtēšanu, neparedzot dalībvalstu 
normatīvo aktu saskaņošanu”. 

Komisija ir publicējusi Balto grāmatu par atbilstīgām, drošām un noturīgām pensijām1. Tajā ir 
analizēts, kā ES un dalībvalstis var risināt galvenās valstu pensiju sistēmu problēmas. Baltajā 
grāmatā ir ierosinātas vairākas iniciatīvas, kuru mērķi ir šādi: palīdzēt izveidot labākos 
nosacījumus, lai personas, kas spēj turpināt strādāt, to darītu; nodrošināt, ka cilvēki, kas 

                                               
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lv&catId=89&newsId=1194&furtherNews=yes
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pārceļas uz citu valsti, var saglabāt savas pensiju tiesības; palīdzēt cilvēkiem vairāk iekrāt un 
nodrošināt, ka solījumi par pensijām tiek izpildīti un cilvēki, būdami pensijā, saņem cerēto.

Komisija atzīmē, ka Itālijas pensiju pamatā ir paaudžu solidaritātes sistēma, kurā pensiju 
apmēru nosaka iemaksas pensiju shēmā (publiskā vai privātā), kuras darba ņēmējs ir veicis 
visā darba dzīves laikā. Šķiet, ka lūgumraksta iesniedzējam pensija ir maza (EUR 362) tāpēc, 
ka nepietiekami ir laikposmi, kad veiktas iemaksas pensiju shēmā.

Secinājums

Tikai dalībvalstis ir atbildīgas par pensiju sistēmu izstrādi un organizāciju. Komisija nevar 
iejaukties lūgumraksta iesniedzēja lietā. Tas nozīmē, ka lūgumraksta iesniedzējs var rīkoties 
(tostarp sākt tiesvedību) saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi.


