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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0694/2008, ippreżentata minn Luca Mori ta’ nazzjonalità Taljana, 
dwar id-diskriminazzjoni minħabba l-età fis-suq tax-xogħol

Petizzjoni 1072/2008, ippreżentata minn I.M. ta’ nazzjonalità Taljana, dwar 
id-diskriminazzjoni minħabba l-età fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni 0694/2008

Il-petizzjonant jgħid li, minkejja d-Direttiva 2000/78/KE, qed tkompli tiżdied id-
diskriminazzjoni minħabba l-età fis-suq tax-xogħol Taljan. Jgħid li fl-2005 madwar 42% tar-
riklami tal-impjiegi talbu l-età, u li fi80% tal-każi dan kien jitlob li l-applikant ikollu inqas 
minn 40. Il-petizzjonant jikkunsidra wkoll li l-fondi mill-programm Equal tal-UE qed jintefqu 
ħażin. Dawn il-fondi għandhom jintefqu għall-aċċess faċilitat tax-xogħol għal nies li 
għandhom id-diffikultajiet biex jintegraw ruħhom jew ikunu integrati fis-suq tax-xogħol, u 
għandhom ikunu aċċessibbli għal kulħadd. Il-petizzjonant jgħid li l-Italja tuża dawn il-fondi 
biss għal proġetti għat-taħriġ mill-ġdid u t-taħriġ addizzjonali ta’ nies affettwati mid-
diskriminazzjoni minħabba l-età. Fl-opinjoni tiegħu, dan huwa ta’ benefiċċju għall-konsulenti 
u trejners speċjalisti, u ma jsolvix il-problema reali ta’ esklużjoni minħabba l-età. Il-
petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jibda investigazzjoni dwar possibilità ta’ ksur 
tad-drittijiet taċ-ċittadini minn Stat Membru.

Sommarju tal-petizzjoni 1072/2008

B’referenza għad-Direttiva 2000/78/KE, il-petizzjonanta tesprimi tħassib dwar id-
diskriminazzjoni minħabba l-età mifruxa u sistematika fis-suq tal-impjiegi Taljan, li juri li 
kumpaniji u konsulenti fl-impjiegi, inklużi aġenziji uffiċjali ta’ impjiegi, awtomatikament 
jagħrblu biex jeskludu nies ta’ ċerta età li jkunu qed ifittxu x-xogħol. Hija titlob lill-Parlament 
Ewropew biex jistħarreġ il-kwistjoni biex jistabbilixxi jekk id-drittijiet taċ-ċittadini Ewropew 
humiex qed jinkisru fl-Italja. 
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2. Ammissibilità

Petizzjoni 0694/200 iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Ottubru 2008. 
Petizzjoni 1072/2008  iddikjarata ammissibbli fis-16.12.2008.
Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti informazzjonni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ 
Proċedura).

3. Ir-Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Dwar il-kwistjoni tad-diskriminazzjoni minħabba l-età:

Id-Direttiva 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 tistabilixxi qafas ġenerali biex 
tikkumbatti d-diskriminazzjoni fuq bażi ta’ reliġjon jew twemmin, diżabilità, età jew 
orjentazzjoni sesswali f’dak li għandu x’jaqsam mal-impjieg u x-xogħol. Id-Direttiva 
tipprojbixxi diskriminazzjoni diretta u indiretta minħabba l-età, kif ukoll molestji u kull ordni 
biex persuna taġixxi b’mod diskriminatorju. Din il-projbizzjoni tapplika għal diversi aspetti 
relatati mal-impjieg, bħall-kundizzjonijiet tax-xogħol (inklużi t-tkeċċijiet u l-ħlas) u 
kundizzjonijiet għall-aċċess għal impjieg, għal promozzjoni u għat-taħriġ.

Madankollu, skont id-Direttiva, il-prinċipju tal-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni minħabba l-
età jista’ jkollu xi restrizzjonijiet. Artikolu 4 tad-Direttiva, pereżempju, jistabilixxi li l-Istati 
Membri jistgħu jiddeterminaw li trattament differenti minħabba l-età m’għandux
jikkostitwixxi diskriminazzjoni fejn minħabba n-natura ta’ attivitajiet partikolari tax-xogħol 
ikkonċernati jew il-kuntest li fihom jitwettqu, karatteristika bħal din tikkostitwixxi rekwiżit 
professjonali essenzjali u determinanti. Madankollu, dan l-għan għandu jkun leġittimu u r-
rekwiżit proporzjonat.

Barra minn hekk, Artikolu 6 tad-Direttiva jistabilixxi li l-Istati Membri jistgħu jiddeterminaw
li trattament differenti fuq bażi ta’ età m’għandux jikkostitwixxi diskriminazzjoni, jekk, fil-
kuntest tal-liġi nazzjonali, ikun objettivament u raġonevolment iġġustifikat b’għan leġittimu. 
Madankollu, il-mezzi biex jintlaħaq dan l-għan għandhom ikun neċessarji u addattati.

L-Italja trasponiet id-Direttiva 2000/78/KE l-aktar permezz tad-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", ippubblikat fil-Gazzetta Ufficiale, n.187 tat-13 ta’ 
Awwissu 2003.

Fil-liġi tal-Komunità, id-Direttivi huma indirizzati lill-Istati Membri, mhux lil persuni 
individwali. Għalhekk, persuna biex tiddefendi d-drittijiet tagħha b’mod normali, jekk hu jew 
hi j/temmen li kien hemm diskriminazzjoni kontrih/a, għandu/ha j/ddur lejn istituzzjonijiet 
nazzjonali, inklużi l-qrati nazzjonali. L-Istati Membri huma responsabbli biex jiżguraw l-
implimentazzjoni korretta u effettiva tal-leġiżlazzjoni tal-Komunità fl-ordni legali nazzjonali 
tagħhom. Bħala gwardjana tat-Trattati, il-Kummissjoni timmoniterja mill-viċin l-
implimentazzjoni tal-liġi tal-Komunità f’livell nazzjonali u tieħu l-miżuri meħtieġa kif 
stabbiliti fit-Trattat li jistabilixxi l-KE, jekk l-Istati Membri jkunu qed jiksru l-liġi tal-
Komunità. 



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

MT

Madankollu, ladarba t-traspożizzjoni tkun korretta, dan ifisser, fil-prinċipju, li huwa f’idejn l-
individwu li jibda l-proċedimenti legali stabbiliti fil-liġi nazzjonali u jikkontesta offiżi 
possibbli quddiem il-qrati nazzjonali. Il-kontroll tal-applikazzjoni tad-direttivi għall-każ 
individwali, fil-prinċipju huwa biċċa xogħol tal-ġurisdizzjonijiet nazzjonali, li għandhom is-
setgħa li jaraw li d-drittijiet taċ-ċittadini  jitħarsu b’mod xieraq.

Dwar il-kwistjoni tal-użu ta’ fondi EQUAL:

Il-Programm Taljan Equal (2000-2006) hu mqassam f’5 assi (Impjegabilità, l-
Intraprenditorija, l-Adattabilità, Opportunitajiet Indaqs u l-Kenn), kull wieħed bl-għanijiet 
speċifiċi tiegħu u b’riżorsi finanzjarji definiti . Għandu riżorsi mobbli għall-800 miljun Euro, 
li jinvolvi 8.600 imsieħeb u 697 sħubija koperattiva.

Il-Programm jimxi mal-linji gwida provduti fil-Komunikazzjoni tal-KE COM (2003)840 tat-
30 ta’ Diċembru 2003 dwar koperazzjoni transnazzjonali li tippromwovi mezzi ġodda biex 
tikkumbatti l-forom kollha ta’ diskriminazzjoni u inugwaljanza fis-suq tax-xogħol, li ġġib l-
isem ta’ “It-Tixrid Ħieles tal-Ideat Tajbin”. Din tinkludi miżuri għall-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni u d-differenzi bejn is-sessi fis-Suq tax-Xogħol, biex jiġu appoġġjati nies 
żvantaġġati mingħajr riżorsi dedikati għal gruppi jew miri speċifiċi. 

Il-Programm jiffoka fuq nies żvantaġġati, inkluż l-anzjani. L-EQUAL iffinanzja azzjonijiet bi 
prova mmirati lejn aktar minn 53 000 benefiċjarju: 11% minnhom huma nies ta’ ’l fuq minn 
50 sena (5800 b’kollox).

Konklużjoni

Dwar il-kwistjoni tad-diskriminazzjoni minħabba l-età:
Skont il-fatti preżentati mill-petizzjonant, l-aħjar hu li l-kwistjonijiet dwar id-diskriminazzjoni 
minħabba l-età, ikunu indirizzati fl-prim’istanza mill-qrati nazzjonali. Madankollu, meta jkun 
hemm id-dubji f’proċedimenti bħal dawn fir-rigward tal-interpretazzjoni tal-liġi tal-Komunità, 
tista’ ssir referenza għall-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Jekk jitqajjem tali dubju quddiem qorti 
jew tribunal tal-aħħar istanza, din il-qorti hija obbligata li tressaq din il-kwistjoni quddiem il-
Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

Dwar il-kwistjoni tal-użu ta’ fondi EQUAL:
Mid-dejta u l-informazzjoni disponibbli, u b’mod partikolari fir-rigward tal-Programm Taljan 
Equal, jidher li l-fondi ntefqu fuq aċċess faċilitat għal nies li għandhom id-diffikultajiet biex 
jidħlu fis-suq tax-xogħol, li għandu jkun aċċessibbli għal kulħadd mingħajr diskriminazzjoni 
bbażata fuq l-età jew il-kundizzjoni.


