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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0087/2012, adresată de Giuseppe Pastore, de cetățenie italiană, privind 
valoarea prea scăzută a pensiei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este un pensionar de 67 de ani care primește o pensie în valoare de 362 EUR pe 
lună, cu care nu reușește să își acopere cheltuielile necesare traiului. În acest sens, el 
semnalează faptul că a fost constrâns timp de mai mulți ani să lucreze ilegal, pierzând în acest 
fel mulți ani de contribuții la stat.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 mai 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Comisia subliniază că planificarea și organizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv a 
sistemelor de pensii, ține de competența exclusivă a statelor membre. Cu toate acestea, în 
conformitate cu articolul 153 alineatul (2) din TFUE, Consiliul poate „adopta măsuri menite 
să încurajeze cooperarea între statele membre prin inițiative destinate să sporească 
cunoștințele, să dezvolte schimburile de informații și ale celor mai bune practici, să 
promoveze abordările novatoare și să evalueze experiențele dobândite, cu excluderea oricărei 
armonizări a actelor cu putere de lege și a normelor administrative”. 

Comisia a publicat o „Carte albă referitoare la pensii adecvate, sigure și viabile”1. Aceasta se 
referă la modul în care UE și statele membre pot coopera pentru a face față provocărilor 

                                               
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1194&furtherNews=yes
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majore cu care se confruntă sistemele naționale de pensii. Aceasta propune o serie de 
inițiative care să contribuie la crearea condițiilor adecvate, astfel încât persoanele care sunt 
capabile să continue să lucreze, care să asigure faptul că persoanele care se mută într-o altă 
țară își pot păstra drepturile la pensie, care să ajute oamenii să economisească și care să 
asigure respectarea promisiunilor cu privire la pensii și conformitatea acestora cu așteptările 
oamenilor.

Comisia constată că pensiile din Italia se bazează pe sistemul de pensii de tip redistributiv 
(„pay as you go”), în care valoarea pensiilor este determinată de contribuțiile la sistemul de 
pensii (public sau privat) de-a lungul vieții profesionale a unui angajat. Se pare că pensia 
scăzută (362 EUR) acordată petiționarului este determinată de perioadele insuficiente de lucru 
în timpul cărora au fost plătite contribuțiile la sistemul de pensii.

Concluzii

Statelor membre li se atribuie responsabilitatea exclusivă în ceea ce privește planificarea și 
organizarea sistemelor de pensii. Comisia nu poate interveni în cazul prezentat de către 
petiționar. Prin urmare, petiționarul poate acționa (inclusiv în justiție) numai în conformitate 
cu legislația și practicile naționale.


