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Asia: Vetoomus nro 694/2008, Luca Mori, Italian kansalainen, ikään perustuvasta 
syrjinnästä Italian työmarkkinoilla

Vetoomus nro 1072/2008, I.M., Italian kansalainen, ikään perustuvasta 
syrjinnästä Italiassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta nro 694/2008

Vetoomuksen esittäjä väittää, että huolimatta direktiivistä 2000/78/EY Italian työmarkkinoilla 
esiintyy yhä enemmän ikään perustuvaa syrjintää. Hän kertoo, että vuonna 2005 noin 42 
prosentissa työpaikkailmoituksista oli ikävaatimus ja 80 prosentissa niistä hakijan edellytettiin 
olevan alle 40-vuotias. Lisäksi vetoomuksen esittäjä katsoo, että EU:n Equal-ohjelman varoja 
käytetään väärin. Varoilla tulisi helpottaa sellaisten ihmisten pääsyä työelämään, joilla on 
vaikeuksia sopeutua tai tulla sopeutetuiksi työmarkkinoille, joille kaikkien pitäisi päästä. 
Vetoomuksen esittäjä kertoo, että Italiassa näitä varoja käytetään ainoastaan ikään 
perustuvasta syrjinnästä kärsivien ihmisten uudelleenkoulutus- ja jatkokoulutushankkeisiin. 
Tästä hyötyvät vain ohjaajat ja ammattikouluttajat, eikä se poista todellista ongelmaa eli ikään 
perustuvaa syrjintää. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia aloittamaan 
tutkimuksen kansalaisten oikeuksien mahdollisesta rikkomisesta jäsenvaltiossa.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 1072/2008

Vetoomuksen esittäjä viittaa direktiiviin 2000/78/EY ja ilmaisee huolensa yleisestä ja 
järjestelmällisestä ikään perustuvasta syrjinnästä Italian työmarkkinoilla. Hän kertoo, että 
yritykset ja työvoimaneuvojat, myös viralliset työvoimatoimistot, jättävät automaattisesti 
vanhempien työnhakijoiden hakemukset syrjään. Hän pyytää Euroopan parlamenttia 
tutkimaan asiaa sen määrittelemiseksi, rikotaanko Italiassa EU:n kansalaisten oikeuksia.

2. Käsiteltäväksi ottaminen
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Vetoomus nro 0694/2008 otettiin käsiteltäväksi 11. lokakuuta 2008. 
Vetoomus nro 1072/2008 otettiin käsiteltäväksi 16. joulukuuta 2008.
Komissiota pyydettiin toimittamaan tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Ikään perustuva syrjintä

Neuvoston direktiivillä 2000/78/EY, joka on annettu 27. marraskuuta 2000, säädetään 
yleisistä puitteista uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään taikka sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiseksi työssä ja ammatissa. Direktiivi kieltää 
ikään perustuvan välittömän ja välillisen syrjinnän, häirinnän sekä käskyt tai ohjeet harjoittaa 
syrjintää. Syrjintäkieltoa sovelletaan moniin työn osa-alueisiin, joita ovat muun muassa 
työolot ja -ehdot (myös irtisanominen ja palkka) sekä työn harjoittamista koskevat 
edellytykset, uralla eteneminen ja koulutuksen saanti.

Direktiivin nojalla ikään perustuvaa syrjintää koskevaa kieltoa voidaan kuitenkin rajoittaa 
jossain määrin. Esimerkiksi direktiivin 4 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat säätää, että muun 
muassa ikään perustuva erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos tiettyjen työtehtävien luonteen 
tai niiden yhteyksien vuoksi, joissa tehtävät suoritetaan, kyseinen ominaisuus on todellinen ja 
ratkaiseva työhön liittyvä vaatimus. Tavoitteen on kuitenkin oltava oikeutettu ja vaatimuksen 
oikeasuhteinen.

Lisäksi direktiivin 6 artiklan nojalla jäsenvaltiot voivat säätää, että ikään perustuvaa erilaista 
kohtelua ei pidetä syrjintänä, jos sillä on kansallisen lainsäädännön puitteissa objektiivisesti ja 
asianmukaisesti perusteltu oikeutettu tavoite. Tavoitteen saavuttamiseksi käytettyjen keinojen 
on kuitenkin oltava asianmukaisia ja tarpeellisia.

Italia on siirtänyt direktiivin 2000/78/EY kansalliseen lainsäädäntöönsä 9. heinäkuuta 2003 
annetulla lainsäädäntöasetuksella N:o 216 ("Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la 
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"), joka julkaistiin 
virallisessa lehdessä (Gazzetta Ufficiale) N:o 187 13. elokuuta 2003.

Yhteisön lainsäädännössä direktiivit velvoittavat jäsenvaltioita eivätkä yksityishenkilöitä. Jos 
yksityishenkilö kokee tulleensa syrjityksi, hänen on yleensä käännyttävä kansallisten elinten 
kuten tuomioistuinten puoleen puolustaakseen oikeuksiaan. Jäsenvaltiot vastaavat yhteisön 
lainsäädännön asianmukaisesta ja tehokkaasta täytäntöönpanosta kansallisessa 
oikeusjärjestyksessä. Perussopimusten valvojana komissio seuraa tiiviisti yhteisön 
lainsäädännön täytäntöönpanoa kansallisella tasolla ja toteuttaa tarvittavat EY:n 
perustamissopimuksessa esitetyt toimenpiteet, jos jäsenvaltiot syyllistyvät yhteisön oikeuden 
rikkomiseen. 

Kun yhteisön lainsäädäntö on asianmukaisesti saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
yksilön on kuitenkin periaatteessa käynnistettävä oikeudellinen menettely kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja vietävä mahdolliset rikkomukset kansallisen tuomioistuimen 
käsiteltäväksi. Direktiivien soveltamista yksittäistapauksiin valvoo kansallinen tuomiovalta, 
jolla on tarvittavat valtuudet varmistaa kansalaisten oikeuksien kunnioittaminen.



CM\778561FI.doc 3/3 PE423.659

FI

Equal-ohjelman varojen käyttö

Italian Equal-ohjelma (2000–2006) koostuu viidestä painopiste-alueesta (työllistettävyys, 
yrittäjyys, sopeutumiskyky, yhtäläiset mahdollisuudet ja turvapaikka), joilla kullakin on omat 
tavoitteensa ja ennalta määritetyt taloudelliset resurssit. Ohjelmaan on käytetty kaikkiaan 
800 miljoonaa euroa; siihen on osallistunut 8 600 kumppania ja sen puitteissa on solmittu 
697 yhteistyökumppanuutta.

Ohjelmassa noudatetaan ohjeita, jotka on määritelty 30. joulukuuta 2003 annetussa komission 
tiedonannossa KOM(2003)0840 työmarkkinoilla esiintyvän syrjinnän ja eriarvoisuuden 
torjumiseen tähtäävien uusien keinojen edistämisestä kansainvälisen yhteistyön avulla, 
nimeltään "Hyvien ideoiden vapaa liikkuvuus". Se sisältää toimenpiteitä, joiden avulla 
torjutaan syrjintää ja kavennetaan sukupuolten välisiä kuiluja työmarkkinoilla. Eriarvoisen 
kohtelun uhreja tuetaan varaamatta kuitenkaan resursseja tietyille erityisryhmille tai kohteille. 

Ohjelma keskittyy eriarvoisen kohtelun uhreihin, joihin vanhukset lukeutuvat. Equal-
ohjelmasta rahoitetut pilottihankkeet ovat auttaneet yli 53 000 edunsaajaa, joista 11 prosenttia 
on yli 50-vuotiaita (kaikkiaan 5 800 henkeä).

Päätelmä

Ikään perustuva syrjintä
Vetoomuksen esittäjän antamien tietojen perusteella ikään perustuvaa syrjintää koskevat 
kysymykset olisi esitettävä ensi sijassa kansallisille tuomioistuimille. Kuitenkin mikäli 
tällaisissa menettelyissä ilmenee yhteisön lainsäädännön tulkintaan liittyviä epäilyksiä, asia 
voidaan viedä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen. Jos tällaisia epäilyjä ilmenee viimeisen 
oikeusasteen tuomioistuimessa, se on velvollinen viemään asian yhteisöjen tuomioistuimeen.

Equal-ohjelman varojen käyttö
Käytettävissä olevien tietojen perusteella Italian Equal-ohjelman osalta voidaan todeta, että 
varat on ilmeisesti käytetty sellaisten henkilöiden työllistymisen edistämiseen, joilla on 
vaikeuksia päästä työmarkkinoille, joille kaikkien pitäisi päästä ilman ikään tai 
terveydentilaan perustuvaa syrjintää.


