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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0694/2008, внесена от Luca Mori, с италианско гражданство, 
относно възрастовата дискриминация на пазара на труда в  Италия
Петиция 1072/2008 внесена от I. M., с италианско гражданство, относно 
възрастова дискриминация в Италия

1. Резюме на петиция 0694/2008

 Вносителят на петицията твърди, че въпреки Директива 2000/78/EО на италианския 
пазар на труда все повече се проявява възрастова дискриминация. Той е установил, че 
през 2005 година в около 42% от обявите за търсене на персонал е било включено 
изискване за определена възраст и че в 80% от тях се е изисквала възраст под 40 
години. Вносителят счита, че средствата от програмата Equal на ЕС се изразходват 
неправилно. Тези средства следва да бъдат изразходвани за облекчаване на достъпа до 
работа на хора, които трудно се интегрират или трудно могат да бъдат интегрирани на 
пазара на труда, който следва да бъде достъпен за всекиго. Вносителят на петицията 
твърди, че в Италия тези средства се използват само за проекти за преквалификация 
или повишаване на квалификацията на засегнатите от възрастовата дискриминация. 
Според него така се подпомагат само консултантите и специализираното образование, 
като същинският проблем на изключване въз основа на възрастта не се решава. 
Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да проведе проучване 
относно евентуално нарушаване на правата на гражданите от страна на държава-
членка.

Резюме на петиция 1072/2008

Цитирайки Директива 2000/78/EО, вносителката на петицията изразява загриженост по 
отношение на широко разпространената и системна дискриминация въз основа на 
възраст на италианския пазар на труда, като посочва, че компаниите и съветниците по 
заетостта, включително официалните трудови борси, автоматично пресяват по-
възрастните кандидати за работа. Тя моли Европейския парламент да проучи въпроса и
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да установи дали правата на европейските граждани в Италия са нарушени.

2. Допустимост

Петиция 0694/200 обявена за допустима на 11 октомври 2008 г. 
Петиция 1072/2008 обявена за допустима на 16.12.2008 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

По въпроса за възрастовата дискриминация:

Директива 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 г. залага обща рамка за борба с 
дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация по отношение на заетостта и упражняването на занятие. 
Директивата забранява пряката и непряката дискриминация, основана на възраст, както 
и тормоза и подтикването към дискриминация. Тази забрана се прилага за няколко 
аспекта, свързани със заетостта, като условията на труд (включително уволнения и 
заплащане) и условията за достъп до работа, повишение и обучение.

Въпреки това, според Директивата, принципът на забрана на дискриминацията въз 
основа на възраст може да подлежи на някои ограничения. Член 4 от Директивата, 
например, предвижда, че държавите-членки могат да регламентират, че разлика в 
третирането, основаваща се, например, на възраст, не представлява дискриминация, 
когато поради характера на засегнатите професионални дейности или в контекста, в 
който те се упражняват, такава характеристика представлява основно и определящо 
професията изискване. Независимо от това, целта следва да бъде законосъобразна и 
изискването пропорционално.

Освен това, член 6 от Директивата предвижда, че държавите-членки могат да 
регламентират, че разлики в третирането на основание възраст не представляват 
дискриминация, ако в контекста на национално право те са обективно и обосновано 
оправдани от законосъобразна цел. Все пак, средствата за постигане на тази цел трябва 
да бъдат подходящи и необходими.

Италия е въвела Директива 2000/78/EО в националното си законодателство, в частност
чрез Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la 
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro", публикуван в 
Gazzetta Ufficiale, n.187 от 13 август 2003 г.

В Правото на Общността, Директивите са насочени към държавите-членки, а не към 
отделни лица. Поради това обичайният начин, по който едно лице може да защити
правата си, ако смята, че е било подложено на дискриминация, е да се обърне към 
националните институции, включително националните съдилища. Държавите-членки 
носят отговорност за това да гарантират точното и ефективно прилагане на 
законодателството на Общността в техните национални правни системи. Като пазител 
на Договорите, Комисията наблюдава отблизо прилагането на общностното право на 
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национално равнище и взема необходимите мерки, както се предвижда от Договора за 
ЕО, ако се установи, че държавите-членки са в нарушение на общностното право. 

Въпреки това, след правилното въвеждане в националното законодателство, по 
принцип отделните лица са тези, които следва да предприемат съдебните процедури, 
предвидени в националното законодателство, и да оспорват евентуални нарушения 
пред националните съдилища. Контролът върху прилагането на директивите спрямо 
отделния случай е по принцип задача на националните правораздавателни органи, 
които имат правомощия да следят за надлежното спазване на правата на гражданите.

Относно въпроса за използването на средствата по програма EQUAL:

Италианската програма Equal (2000 г. – 2006 г.) е структурирана в 5 оси (Възможност 
за наемане на работа, Предприемачество, Приспособимост, Равни възможности и
Убежище), като всяка от тях има конкретни цели и определени финансови ресурси. Тя 
мобилизира средства на стойност 800 милиона евро, включвайки 8 600 партньори и 697 
партньорства за сътрудничество.

Програмата следва указанията в Съобщение на ЕК COM (2003)840 от 30 декември 
2003 г. относно транснационално сътрудничество за насърчаване на нови начини за 
борба срещу всички форми на дискриминация и неравенство във връзка с трудовия 
пазар, наречена „Свободно движение на добри идеи”. Тя включва мерки за борба с 
дискриминацията и неравенството между половете на пазара на труда, за подкрепа на 
хора в неравностойно положение без специално заделени средства за конкретни групи 
или цели. 

Програмата се съсредоточава върху хората в неравностойно положение, включително 
по-възрастните хора. EQUAL е финансирала пилотни дейности, насочени към повече от 
53 000 бенефициенти: 11% от тях са лица над 50-годишна възраст (общо 5800).

Заключение

По въпроса за възрастовата дискриминация:
Въз основа на фактите, представени от вносителя на петицията, въпросите във връзка с 
възрастовата дискриминация се разглеждат на първо място от националните съдилища. 
Въпреки това, когато, в рамките на което и да е производство, са налице съмнения 
относно тълкуването на Общностното право, би могъл да бъде сезиран и Съдът на 
Европейските общности. Ако такова съмнение бъде повдигнато пред съд или трибунал 
от последна инстанция, този съд е длъжен да отнесе въпроса до Съда на ЕО.

Относно въпроса за използването на средствата по програма EQUAL:
От наличните данни и информация и, в частност, що се отнася до италианската 
програма Equal, изглежда, че средствата са изразходвани за улесняване на достъпа до 
работа за лица, които имат затруднен достъп до пазара на труда, който би следвало да 
бъде достъпен за всички, като се изключва дискриминация въз основа на възраст или 
положение.


