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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.8.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0087/2012, którą złożył Giuseppe Pastore (Włochy) w sprawie zbyt 
niskiej emerytury

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest emerytem w wieku 67 lat, który pobiera emeryturę w kwocie 362 euro 
miesięcznie, za którą nie jest w stanie pokryć kosztów utrzymania. W powyższym względzie 
informuje, że przez szereg lat był zmuszony do podejmowania pracy nierejestrowanej, tracąc 
w ten sposób wiele lat składkowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 maja 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Komisja podkreśla, że struktura i organizacja systemów zabezpieczenia społecznego, łącznie 
z systemami emerytur, wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji państw członkowskich. 
Komisja może jednak, zgodnie z art. 153 ust. 2 TFUE, „przyjąć środki w celu zachęcania do 
współpracy między Państwami Członkowskimi w drodze inicjatyw zmierzających do 
pogłębiania wiedzy, rozwijania wymiany informacji i najlepszych praktyk, wspierania 
podejść nowatorskich oraz oceny doświadczeń, z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji 
przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich”. 

Komisja opublikowała „Białą Księgę dotyczącą planu na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i 
stabilnych emerytur”1. Zawiera ona możliwe sposoby stawiania przez UE i państwa 

                                               
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=643&furtherNews=yes.
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członkowskie czoła największym wyzwaniom, w obliczu których stają krajowe systemu 
emerytalne. Dokument obejmuje propozycje szeregu inicjatyw mających na celu ułatwienie 
tworzenia odpowiednich warunków, tak aby osoby zdolne do pracy mogły kontynuować 
pracę, zadbanie o to, by obywatele przenoszący się do innego państwa mogli zachowywać 
swoje uprawnienia emerytalne, umożliwienie obywatelom gromadzenia większych 
oszczędności oraz zagwarantowanie dotrzymywania przyrzeczeń emerytalnych, aby 
obywatele otrzymywali emerytury zgodne ze swoimi oczekiwaniami.

Komisja zauważa, że włoskie emerytury są oparte o system repartycyjny, w którym wysokość 
emerytur określana jest na podstawie wysokości składek na ubezpieczenie emerytalno-
rentowe (publiczne bądź prywatne) na przestrzeni całego życia zawodowego pracownika. 
Wydaje się, że niska emerytura (362 EUR) wypłacana składającemu petycję wynika z 
niewystarczających okresów pracy, podczas których płacone były składki na ubezpieczenie 
emerytalno-rentowe.

Podsumowanie

Państwa członkowskie ponoszą wyłączna odpowiedzialność za strukturę i organizację 
systemów emerytalno-rentowych. Komisja nie może interweniować w sprawie poruszonej 
przez składającego petycję. Z tego względu składający petycję może podjąć stosowne kroki 
(łącznie z wkroczeniem na drogę sądową) wyłącznie zgodnie z prawem krajowym i 
praktykami krajowymi.


