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Temats: Lūgumraksts Nr. 0694/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Luca Mori, par 
vecuma diskrimināciju Itālijas darba tirgū

Lūgumraksts Nr. 1072/2008, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā I. M., par 
diskrimināciju vecuma dēļ Itālijā

1. Lūgumraksta Nr. 0694/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, pretēji Direktīvai 2000/78/EK, Itālijas darba tirgū 
pieaug ar vecumu saistītās diskriminācijas gadījumu skaits. Viņš paskaidro, ka 2005. gadā 
apmēram 42 % darba sludinājumu bija iekļauta prasība attiecībā uz pretendentu vecumu un ka 
80 % šo gadījumu tika norādīts, ka kandidātam jābūt jaunākam par 40 gadiem. Lūgumraksta 
iesniedzējs arī uzskata, ka ES EQUAL programmas līdzekļi tiek izlietoti nepareizi. Šie līdzekļi 
būtu jāizmanto tam, lai atvieglotu darba atrašanu cilvēkiem, kam ir grūtības integrēties vai arī 
tikt integrētiem darba tirgū, kuram būtu jābūt pieejamam visiem. Lūgumraksta iesniedzējs 
norāda, ka Itālija izmanto šos līdzekļus tikai tam, lai vecuma diskriminācijas skartiem 
cilvēkiem apmaksātu atkārtotus vai papildu mācību kursus. Viņa skatījumā no tā labumu gūst 
tikai padomnieki un instruktori un netiek atrisināta reālā problēma saistībā ar atstumtību uz 
vecuma pamata. Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu sākt izmeklēšanu par 
iespējamu pilsoņu tiesību pārkāpumu no dalībvalsts puses.

Lūgumraksta Nr. 1072/2008 kopsavilkums

Atsaucoties uz Direktīvu 2000/78/EK, lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par plaši izplatītu 
un sistemātisku diskrimināciju vecuma dēļ Itālijas darba tirgū, norādot, ka kompānijas un 
nodarbinātības konsultanti, tostarp oficiālās nodarbinātības aģentūras automātiski atsijā 
vecākos darba meklētājus. Viņa lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt šo lietu, lai konstatētu, vai 
netiek pārkāptas Eiropas pilsoņu tiesības Itālijā.
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2. Pieņemamība

Lūgumraksta Nr. 0694/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 11. oktobrī.
Lūgumraksta Nr. 1072/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 16. decembrī.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Jautājums par vecuma diskrimināciju:

2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK nosaka kopēju sistēmu, lai apkarotu 
diskrimināciju attiecībā uz nodarbinātību reliģijas, uzskatu, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ. Direktīva aizliedz tiešu un netiešu diskrimināciju vecuma dēļ, kā 
arī aizliedz aizskaršanu un aicinājumu veikt diskrimināciju. Šis aizliegums attiecas uz 
dažādiem nodarbinātības aspektiem, piemēram, darba nosacījumiem (tostarp, atlaišanu un 
atalgojumu), nosacījumiem attiecībā uz darba iespējām, paaugstinājumu darbā un apmācību.

Tomēr saskaņā ar direktīvu diskriminācijas aizlieguma principam, kura pamatā ir vecums, var 
būt daži ierobežojumi. Piemēram, direktīvas 4. pants nosaka, ka dalībvalstis var paredzēt, ka 
dažāda attieksme, kuras pamatā ir, piemēram, vecums, neveido diskrimināciju, ja attiecīgo 
profesionālo darbību būtības dēļ vai tajā sakarā, kurā tās veic, no šādas īpašības izriet īsta un 
izšķirīga prasība attiecībā uz profesiju. Tomēr šai prasībai jābūt ar noteikumu, ka mērķis ir
likumīgs un prasība ir proporcionāla.

Turklāt direktīvas 6. pants nosaka, ka dalībvalstis var paredzēt, ka dažāda attieksme, kuras 
pamatā ir vecums, neveido diskrimināciju, ja attiecīgās valsts tiesību kontekstā tā ir objektīvi 
un saprātīgi attaisnota ar likumīgu mērķi. Tomēr tas nozīmē, ka šā mērķa sasniegšanas 
līdzekļiem ir jābūt atbilstīgiem un vajadzīgiem.

Itālija Direktīvu 2000/78/EK transponēja ar 2003. gada 9. jūlija „Decreto legislativo, n. 216 
„Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione 
e di condizioni di lavoro”, kas 2003. gada 13. augustā tika publicēts Gazzetta Ufficiale
Nr. 187.

Kopienas tiesību sistēmā direktīvas ir adresētas dalībvalstīm, nevis individuālām personām. 
Tādēļ atbilstošs veids, lai persona aizstāvētu savas tiesības, ja tā uzskata, ka ir diskriminēta, ir 
sazināties ar valsts iestādēm, ieskaitot valsts tiesas. Dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai tiktu 
nodrošināta pareiza un efektīva Kopienas tiesību aktu īstenošana valstu tiesiskajā regulējumā. 
Komisija kā līgumu uzraudzītāja cieši uzrauga Kopienas tiesību aktu īstenošanu valstu līmenī 
un veic nepieciešamos pasākumus, kā to paredz EK līgums, ja dalībvalstīs tiek konstatēti 
Kopienas tiesību aktu pārkāpumi. 

Tomēr, ja transponēšana ir pareiza, tas nozīmē, ka principā persona ierosina tiesvedību, kā to 
paredz valsts tiesību akti, un apstrīd iespējamos pārkāpumus, pirms tie nonāk valstu tiesās. 
Direktīvu piemērošanas kontrole individuālos gadījumos ir valstu jurisdikcijā, kas noskaidro, 
vai pilsoņa tiesības ir atbilstoši ievērotas.

Jautājums par EQUAL fondu izmantošanu:
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Itālijas Equal programma (2000.–2006. gadam) ir strukturēta 5 virzienos (nodarbinātība, 
uzņēmējdarbība, pielāgošanās, vienādas iespējas un patvērums), un katram virzienam ir 
noteikti specifiski mērķi un finansiālie resursi. Šī programma ir mobilizējusi EUR 800 
miljonus, iesaistot 8600 partnerus un 697 sadarbības partnerības.

Programma balstās uz EK 2003. gada 30. decembra Ziņojuma COM (2003)840 ar nosaukumu 
„Labo ideju brīva kustība” pamatnostādnēm attiecībā uz starpvalstu sadarbību, lai sekmētu 
jaunus veidus, kā cīnīties pret visa veida diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū. Tajā ir 
ietverti pasākumi, lai cīnītos ar diskrimināciju un dzimumu atšķirību darba tirgū, kā arī lai 
atbalstītu maznodrošinātos, kuriem nav īpašu līdzekļu, līdz pat speciālām grupām vai 
mērķiem. 

Programma galvenā uzmanība ir pievērsta maznodrošinātiem un gados veciem cilvēkiem. 
EQUAL ir finansējusi izmēģinājuma projektus, kas vērsti uz vairāk kā 53 000 saņēmējiem: no 
tiem 11 % bija cilvēki, kas vecāki par 50 gadiem (kopā 5800).

Secinājums

Jautājums par vecuma diskrimināciju:
Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegtajiem faktiem, pirmkārt, jautājumus par 
vecuma diskrimināciju vislabāk būtu adresēt valsts tiesām. Ja tomēr kādā lietā rodas šaubas 
par Kopienas tiesību aktu interpretāciju, varētu vērsties Eiropas Kopienu Tiesā. Ja šaubas 
rodas pēdējās instances tiesā vai tribunālā, tiesai ir pienākums vērsties Eiropas Kopienu Tiesā.

Jautājums par EQUAL fondu izmantošanu:
Pamatojoties uz pieejamo informāciju, un īpaši attiecībā uz Itālijas Equal programmu, 
izskatās, ka finansējums ir izmantots, lai atvieglotu pieeju darbam tiem cilvēkiem, kuriem ir 
grūtības iesaistīties tādā darba tirgū, kas būtu pieejams visiem, bez diskriminācijas atkarībā no 
vecuma vai apstākļiem.”


