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Θέμα: Αναφορά 0694/2008, του Luca Mori, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακρίσεις λόγω ηλικίας στην ιταλική αγορά εργασίας

Αναφορά 1072/2008, της I.M., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τις διακρίσεις 
λόγω ηλικίας στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς 0694/2008

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, παρά την οδηγία 2000/78/ΕΚ, οι διακρίσεις λόγω ηλικίας στην 
ιταλική αγορά εργασίας πολλαπλασιάζονται. Αναφέρει ότι το 2005 το 42% περίπου των 
αγγελιών θέσεων εργασίας έθεταν ως κριτήριο την ηλικία, και ότι στο 80% των περιπτώσεων 
ο υποψήφιος έπρεπε να είναι κάτω των 40 ετών. Ο αναφέρων θεωρεί επίσης ότι οι πόροι από 
το κοινοτικό πρόγραμμα Equal δεν αξιοποιούνται σωστά. Οι πόροι αυτοί θα έπρεπε να 
δαπανώνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
ένταξης στην αγορά εργασίας, η οποία θα έπρεπε να είναι προσβάσιμη για όλους. Ο 
αναφέρων σημειώνει ότι η Ιταλία χρησιμοποιεί τους πόρους αυτούς μόνο για προγράμματα 
επιμόρφωσης και πρόσθετης κατάρτισης των ατόμων που αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω 
ηλικίας. Κατά την άποψή του, η προσέγγιση αυτή ωφελεί μόνο τους συμβούλους και τους 
ειδικούς εκπαιδευτές και δεν επιλύει το πραγματικό πρόβλημα του αποκλεισμού λόγω 
ηλικίας. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κινήσει έρευνα για πιθανή 
παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών από κράτος μέλος.

Περίληψη της αναφοράς 1072/2008

Παραπέμποντας στην οδηγία 2000/78/ΕΚ, η αναφέρουσα εκφράζει ανησυχία για τα 
διαδεδομένα και συστηματικά φαινόμενα διακρίσεων λόγω ηλικίας στην ιταλική αγορά 
απασχόλησης, επισημαίνοντας ότι εταιρείες και σύμβουλοι απασχόλησης, μεταξύ των οποίων 
και επίσημοι οργανισμοί απασχόλησης, αυτόματα αποκλείουν τους αναζητούντες εργασία 
που είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει το 
ζήτημα προκειμένου να διακριβώσει εάν σημειώνονται παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 
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ευρωπαίων πολιτών στην Ιταλία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Σχετικά με το ζήτημα των διακρίσεων λόγω ηλικίας:

Η οδηγία 2000/78/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2000 θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού όσον αφορά την απασχόληση και την εργασία. Η οδηγία 
απαγορεύει τις άμεσες και έμμεσες διακρίσεις λόγω ηλικίας, καθώς και την παρενόχληση και 
την εντολή για την εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης. Η συγκεκριμένη απαγόρευση ισχύει 
επί αρκετών πτυχών που σχετίζονται με την απασχόληση όπως οι εργασιακές συνθήκες 
(συμπεριλαμβανομένων των απολύσεων και των αμοιβών) και οι όροι πρόσβασης στην 
απασχόληση, την προαγωγή και την κατάρτιση.

Ωστόσο, σύμφωνα με την οδηγία, η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ηλικίας 
ενδέχεται να έχει ορισμένους περιορισμούς. Το άρθρο 4 της οδηγίας, για παράδειγμα, ορίζει 
ότι τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η διαφορετική μεταχείριση λόγω, επί 
παραδείγματι, ηλικίας δεν συνιστά διάκριση όταν, λόγω της φύσης των συγκεκριμένων 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή του πλαισίου εντός του οποίου διεξάγονται αυτές, ένα 
τέτοιο χαρακτηριστικό αποτελεί ουσιαστική και καθοριστική επαγγελματική προϋπόθεση. 
Παρ’ όλα αυτά, ο στόχος αυτός πρέπει να είναι θεμιτός και η προϋπόθεση ανάλογη.

Επιπλέον, το άρθρο 6 της οδηγίας ορίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι η 
λόγω ηλικίας διαφορετική μεταχείριση δεν συνιστά διάκριση εφόσον δικαιολογείται στο 
πλαίσιο του εθνικού δικαίου αντικειμενικά και λογικά από έναν θεμιτό στόχο. Και πάλι, τα 
μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει να είναι πρόσφορα και απαραίτητα.

Η Ιταλία μετέφερε την οδηγία 2000/78/ΕΚ κυρίως μέσω του νομοθετικού διατάγματος
«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"», το οποίο δημοσιεύτηκε 
στην Gazzetta Ufficiale, αριθ. 187 της 13ης Αυγούστου 2003.

Στο κοινοτικό δίκαιο, οι οδηγίες απευθύνονται στα κράτη μέλη, όχι σε μεμονωμένα πρόσωπα. 
Συνεπώς, ο φυσιολογικός τρόπος για να υπερασπιστεί ένα πρόσωπο τα δικαιώματά του εάν 
πιστεύει ότι έχει υποστεί διακριτική μεταχείριση είναι να καταφύγει στα εθνικά θεσμικά 
όργανα, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών δικαστηρίων. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να 
μεριμνούν για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στην 
εθνική έννομη τάξη τους. Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η Επιτροπή παρακολουθεί 
στενά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σε εθνικό επίπεδο και λαμβάνει τα απαραίτητα 
μέτρα που προβλέπονται από τη Συνθήκη ΕΚ στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα κράτη 
μέλη παραβιάζουν το κοινοτικό δίκαιο.
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Εντούτοις, εάν η μεταφορά αυτή είναι ορθή, επαφίεται, καταρχήν, στο μεμονωμένο πρόσωπο 
να κινήσει νομικές διαδικασίες που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο και να καταγγείλει 
πιθανές παραβιάσεις ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Ο έλεγχος της εφαρμογής των 
οδηγιών σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση εμπίπτει, καταρχήν, στη δικαιοδοσία των εθνικών 
δικαστηρίων, τα οποία έχουν την εξουσία να ελέγχουν εάν τα δικαιώματα των πολιτών 
γίνονται δεόντως σεβαστά.

Σχετικά με το ζήτημα της χρήσης των πόρων του προγράμματος EQUAL:

Το πρόγραμμα Equal (2000-2006) της Ιταλίας διαρθρώνεται σε 5 άξονες (απασχολησιμότητα, 
επιχειρηματικότητα, προσαρμοστικότητα, ίσες ευκαιρίες και άσυλο), καθένας από τους 
οποίους έχει συγκεκριμένους στόχους και καθορισμένους χρηματοδοτικούς πόρους. Έχει 
κινητοποιήσει πόρους ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 8 600 εταίρων 
και 697 εταιρικών σχέσεων συνεργασίας.

Το πρόγραμμα ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές της ανακοίνωσης της Επιτροπής COM 
(2003)840 της 30ής Δεκεμβρίου 2003 που αφορά τη διακρατική συνεργασία για την 
προαγωγή νέων μεθόδων καταπολέμησης των διακρίσεων και ανισοτήτων πάσης φύσεως σε 
σχέση με την αγορά εργασίας, με τίτλο «Ελεύθερη κυκλοφορία καλών ιδεών». Η ανακοίνωση 
περιλαμβάνει μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων μεταξύ των 
φύλων στην αγορά εργασίας και τη στήριξη των μειονεκτούντων ατόμων χωρίς τη διάθεση 
ειδικών πόρων σε συγκεκριμένες ομάδες ή στόχους.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στα μειονεκτούντα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλικιωμένων. Το EQUAL έχει χρηματοδοτήσει πιλοτικές δράσεις οι οποίες απευθύνονται σε 
περισσότερους από 53 000 δικαιούχους: το 11% εξ αυτών είναι ηλικίας άνω των 50 ετών 
(5 800 συνολικά).

Συμπέρασμα

Σχετικά με το ζήτημα των διακρίσεων λόγω ηλικίας:
Βάσει των στοιχείων που παρουσιάζει ο αναφέρων, τα ζητήματα που αφορούν τις διακρίσεις 
λόγω ηλικίας αντιμετωπίζονται καλύτερα σε πρώτο βαθμό από τα εθνικά δικαστήρια. 
Ωστόσο, εάν σε κάποια από αυτές τις διαδικασίες υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την 
ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου, υπάρχει δυνατότητα υποβολής ερωτήματος στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο. Εάν αυτές οι αμφιβολίες εκφραστούν ενώπιον δικαστηρίου τελευταίου βαθμού, 
το δικαστήριο υποχρεούται να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο.

Σχετικά με το ζήτημα της χρήσης των πόρων του προγράμματος EQUAL:
Από τα διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες, και συγκεκριμένα όσον αφορά το πρόγραμμα 
Equal της Ιταλίας, προκύπτει ότι οι πόροι δαπανήθηκαν για τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
στην εργασία ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας, η οποία 
πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους χωρίς διακρίσεις λόγω ηλικίας ή κατάστασης υγείας.


