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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0694/2008 af Luca Mori, italiensk statsborger, om 
forskelsbehandling på grund af alder på det italienske arbejdsmarked

Andragende 1072/2008 af I.M., italiensk statsborger, om diskrimination på grund 
af alder i Italien

1. Sammendrag af 0694/2008

Andrageren hævder, at der på trods af direktiv 2000/78/EF i højere og højere grad 
forekommer forskelsbehandling på grund af alder på det italienske arbejdsmarked. Han 
anfører, at der i 2005 indgik et krav om alder i ca. 42 % af jobannoncerne, og at ansøgeren i 
80 % af tilfældene skulle være under 40 år. Andrageren mener også, at midler fra EU's Equal-
program bruges forkert. Disse midler bør bruges på at lette adgangen til arbejdsmarkedet for 
dem, som har vanskeligt ved at integreres eller blive integreret på et arbejdsmarked, som skal 
stå åbent for alle. Andrageren mener, at Italien udelukkende bruger disse midler på projekter 
for omskoling og videreuddannelse af folk, som er berørte af forskelsbehandlingen på grund 
af alder. Han mener, at dette kun kommer rådgivere og særlige undervisere til gode og ikke 
løser det egentlige problem angående udelukkelse på grund af alder. Andrageren opfordrer 
Europa-Parlamentet til at igangsætte en undersøgelse af en medlemsstats eventuelle 
overtrædelser af borgernes rettigheder.

Sammendrag af 1072/2008

Under henvisning til direktiv 2000/78/EF giver andrageren udtryk for den omfattende og 
systematiske diskrimination på grund af alder på det italienske arbejdsmarked, idet hun 
angiver, at virksomheder og jobformidlere, herunder de officielle arbejdsformidlingskontorer, 
automatisk sorterer ældre jobsøgende fra. Hun anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge 
sagen for at få fastlagt, om de europæiske borgeres rettigheder overtrædes i Italien.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling
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Andragende 0694/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. oktober 
2008). Andragende 1072/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. 
december 2008). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, 
stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Spørgsmålet om aldersdiskrimination:

Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 fastlægger generelle rammebestemmelser 
til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af religion, tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering i forbindelse med beskæftigelse og erhverv. Direktivet forbyder direkte eller 
indirekte forskelsbehandling på grund af alder samt chikane og anvisninger om at 
forskelsbehandle. Dette forbud dækker flere aspekter forbundet med beskæftigelse, f.eks. 
arbejdsbetingelser (herunder afskedigelse og løn) og vilkårene for adgang til beskæftigelse, 
forfremmelse og uddannelse.

Princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder kan imidlertid være forbundet 
med visse restriktioner i henhold til direktivet. I direktivets artikel 4 fastslås det f.eks., at 
medlemsstaterne kan bestemme, at ulige behandling, f.eks. på grund af alder, ikke udgør 
forskelsbehandling, hvis en sådan behandling som følge af de pågældende specifikke 
erhvervsmæssige aktiviteters art eller den sammenhæng, den indgår i, udgør et reelt og 
afgørende erhvervsmæssigt krav. Dette mål skal imidlertid være legitimt og kravet 
proportionelt.

Desuden fremgår det af direktivets artikel 6, at medlemsstaterne kan bestemme, at ulige 
behandling på grund af alder ikke udgør forskelsbehandling, hvis den er objektivt og rimeligt 
begrundet i et legitimt formål i den nationale lovgivning. Midlerne til at opnå målet skal dog 
være hensigtsmæssige og nødvendige.

Italien har gennemført direktiv 2000/78/EF, navnlig med Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 
216 "Attuazione della direttiva 2000/78/EF per la parità di trattamento in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro", som blev offentliggjort i Gazzetta Ufficiale, nr. 187 af 
13. august 2003.

I fællesskabslovgivningen rettes direktiver til medlemsstater, ikke til enkeltpersoner. Den 
almindelige måde, hvorpå en person kan forsvare sine rettigheder, hvis vedkommende mener, 
at han eller hun har været udsat for forskelsbehandling, er derfor at henvende sig til de 
nationale institutioner, herunder de nationale domstole. Medlemsstaterne er faktisk ansvarlige 
for at sikre en korrekt og effektiv gennemførelse af fællesskabslovgivningen i deres nationale 
retsorden. Kommissionen fører som traktaternes vogter nøje tilsyn med gennemførelsen af 
fællesskabslovgivningen på nationalt plan og træffer de nødvendige foranstaltninger i henhold 
til EF-traktaten, hvis medlemsstaterne handler i strid med fællesskabslovgivningen. 

Når først omsætningen er gennemført korrekt, er det imidlertid i princippet op til den enkelte 
at indlede retlige procedurer i henhold til den nationale lovgivning og at indbringe en eventuel 
lovovertrædelse for de nationale domstole. Kontrollen med gennemførelse af direktiverne i 
enkeltstående sager skal i princippet foretages af de nationale retsinstanser, som har beføjelse 
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til at kontrollere, at borgernes rettigheder respekteres på behørig vis.

Spørgsmålet om anvendelse af Equal-fondene:

Det italienske Equal-program (2000-2006) er struktureret i fem akser (egnethed på 
arbejdsmarkedet, iværksætterkultur, tilpasningsevne, lige muligheder og asyl) - hver med 
specifikke mål og fastlagte finansielle ressourcer. Det har mobiliseret ressourcer for 800 mio. 
euro, der involverer 8.600 partnere og 697 samarbejdspartnerskaber.

Programmet følger Kommissionens retningslinjer KOM(2003)0840 af 30. december 2003 om 
tværnationalt samarbejde til fremme af ny praksis i bekæmpelsen af forskelsbehandling og 
uligheder af enhver art i forbindelse med arbejdsmarkedet, benævnt "Fri bevægelighed for 
gode idéer". Det omfatter foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling og 
kønsskævheder på arbejdsmarkedet for dårligt stillede uden tilstrækkelige ressourcer med 
henblik på specifikke grupper eller mål. 

Programmet fokuserer på dårligt stillede, herunder ældre. Equal har finansieret pilotaktioner 
rettet mod mere end 53.000 modtagere, og 11 % af disse er personer over 50 år (i alt 5.800).

Konklusion

Spørgsmålet om aldersdiskrimination:
På baggrund af de oplysninger, som andrageren har indleveret, behandles problemerne med 
aldersdiskrimination bedst i første instans af de nationale domstole. Hvis der i sådanne 
procedurer foreligger tvivl om, hvorvidt fællesskabslovgivningen finder anvendelse, kan der 
imidlertid henvises til De Europæiske Fællesskabers Domstol. Hvis en sådan tvivl rejses ved 
en ret eller domstol i sidste instans, har retten pligt til at indbringe sagen for EF-Domstolen.

Spørgsmålet om anvendelse af Equal-fondene:
Ud fra de tilgængelige data og oplysninger, navnlig med hensyn til det italienske Equal-
program, ser det ud til, at fondene er blevet anvendt til at lette arbejdet for personer, som har 
vanskeligt ved at træde ind på arbejdsmarkedet, der imidlertid bør være tilgængeligt for alle 
uden diskrimination på grund af alder eller tilstand."


