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Dotyczy: Petycji 0694/2008, którą złożył Luca Mori (Włochy), w sprawie 
dyskryminacji ze względu na wiek na włoskim rynku pracy

Petycji 1072/2008, którą złożyła I.M. (Włochy), w sprawie dyskryminacji ze 
względu na wiek we Włoszech

1. Streszczenie petycji 0694/2008

Składający petycję twierdzi, że mimo obowiązywania dyrektywy 2000/78/WE na włoskim 
rynku pracy nasila się zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek. Twierdzi, że w 2005 r. 
ok. 42% ofert pracy zawierało wymóg dotyczący wieku, a w 80% przypadku limit wiekowy 
określono na 40 lat. Składający petycję uważa też, że środki z unijnego programu „Equal” są 
niewłaściwie wydawane i powinny być przeznaczone na ułatwianie dostępu do pracy osobom 
doświadczającym trudności z integracją lub ponowną integracją z rynkiem pracy, które 
powinny być dostępne dla wszystkich. Składający petycję twierdzi, że Włochy wykorzystują 
te środki jedynie na przekwalifikowanie i dodatkowe szkolenie osób dotkniętych 
dyskryminacją ze względu na wiek. Jego zdaniem korzystają na tym tylko doradcy 
i wyspecjalizowani trenerzy, nie rozwiązuje to natomiast realnego problemu wykluczenia ze 
względu na wiek. Składający petycję wzywa Parlament Europejski do wszczęcia dochodzenia 
w związku z ewentualnym naruszeniem praw obywatelskich przez państwo członkowskie.

Streszczenie petycji 1072/2008

Odnosząc się do dyrektywy 2000/78/WE, składająca petycję wyraża zaniepokojenie szeroko 
rozpowszechnioną i systematyczną dyskryminacją ze względu na wiek na włoskim rynku 
pracy, zaznaczając, że przedsiębiorstwa i doradcy zawodowi, w tym oficjalnie działające 
agencje pracy, automatycznie odrzucają starsze osoby poszukujące zatrudnienia. Zwraca się 
ona do Parlamentu Europejskiego o zbadanie tej sprawy w celu ustalenia, czy prawa 
obywateli europejskich nie są naruszane we Włoszech.
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2. Dopuszczalność

Petycja 0694/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 11 października 2008 r.
Petycja 1072/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2008 r.
Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu)

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Odnośnie do kwestii dyskryminacji ze względu na wiek:

Dyrektywa 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. wyznacza ogólne ramy dla walki 
z dyskryminacją ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną w odniesieniu do zatrudnienia i pracy. Dyrektywa zabrania bezpośredniej 
i pośredniej dyskryminacji ze względu na wiek oraz molestowania i zmuszania kogokolwiek 
do praktykowania zachowań dyskryminacyjnych. Zakaz ten ma zastosowanie do szeregu 
aspektów odnoszących się do zatrudnienia, takich jak warunki pracy (łącznie z warunkami 
zwalniania i wynagradzania) oraz warunków dostępu do zatrudnienia, awansu zawodowego 
i kształcenia zawodowego.

Zgodnie z dyrektywą zasada zakazu dyskryminacji ze względu na wiek może jednak podlegać 
ograniczeniom. I tak art. 4 dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie mogą uznać, że 
odmienne traktowanie ze względu np. na wiek nie stanowi dyskryminacji w przypadku, gdy 
ze względu na rodzaj działalności zawodowej lub warunki jej wykonywania dane cechy są 
istotnym i determinującym wymogiem zawodowym. Cel ten musi być jednak zgodny 
z prawem, a wymóg proporcjonalny.

Ponadto art. 6 dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie mogą uznać, że odmienne 
traktowanie ze względu na wiek nie stanowi dyskryminacji, jeżeli w ramach prawa krajowego 
zostanie to obiektywnie i racjonalnie uzasadnione zgodnym z przepisami celem. Środki 
mające służyć realizacji tego celu muszą być jednak właściwe i konieczne.

Włochy dokonały transpozycji dyrektywy 2000/78/WE, przyjmując 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”, opublikowany w „Gazzetta Ufficiale”, 
nr 187 z dnia 13 sierpnia 2003 r.

Zgodnie z prawem wspólnotowym adresatami dyrektyw są państwa członkowskie, a nie 
indywidualne osoby. Dlatego też normalnym trybem, w jakim obywatel może bronić swoich 
praw, jeżeli uważa, że padł ofiarą dyskryminacji, jest zwrócenie się do instytucji krajowych, 
w tym sądów krajowych. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie
prawidłowego i skutecznego wdrożenia prawodawstwa wspólnotowego do krajowych 
porządków prawnych. Jako strażnik traktatów Komisja uważnie monitoruje wdrażanie prawa 
wspólnotowego na szczeblu krajowym i wprowadza odpowiednie środki określone 
w traktacie WE, jeżeli państwa członkowskie łamią prawo wspólnotowe. 

Jednak w sytuacji, gdy transpozycja jest prawidłowa, wszczęcie postępowania 
przewidzianego prawem krajowym i dowodzenie ewentualnych naruszeń przed sądami 
krajowymi należy do zainteresowanej osoby. Kontrola zastosowania dyrektyw
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w indywidualnym przypadku co do zasady wchodzi w zakres kompetencji sądów krajowych, 
które mają uprawnienia, by dopilnować, że prawa obywateli są należycie przestrzegane.

Odnośnie do wykorzystania środków z programu EQUAL:

Włoski program „Equal” (2000–2006) jest podzielony na pięć osi (szanse na zatrudnienie, 
przedsiębiorczość, zdolności dostosowawcze, równe szanse i azyl), które mają konkretne cele 
i określone środki finansowe. W ramach programu uruchomiono środki w wysokości 800 mln 
EUR, zaangażowano 8 600 partnerów i stworzono 697 partnerstwa na rzecz współpracy.

Program jest zgodny z wytycznymi zawartymi w komunikacie Komisji COM (2003)840 
z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczącymi ponadnarodowej współpracy na rzecz promowania 
nowych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności związanych 
z rynkiem pracy — „swobodnego przepływu dobrych pomysłów”. Obejmuje on środki na 
rzecz walki z dyskryminacją i różnicami między kobietami a mężczyznami na rynku pracy, 
w celu wspierania osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, bez przyznawania
specjalnych środków na konkretne grupy czy cele. 

Program koncentruje się na osobach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym 
osobach starszych. Z programu EQUAL sfinansowano działania pilotażowe, którymi objęto 
ponad 53 000 beneficjentów: 11% z nich stanowiły osoby powyżej 50. roku życia (łącznie 
5800).

Wniosek

Odnośnie do kwestii dyskryminacji ze względu na wiek:
W oparciu o fakty przedstawione przez składającego petycję można stwierdzić, że kwestie 
dotyczące dyskryminacji ze względu na wiek są najlepiej rozstrzygane w pierwszej instancji 
przez sądy krajowe. Jeżeli jednak w toku takiego postępowania pojawią się wątpliwości co do 
wykładni prawa wspólnotowego, można zwrócić się do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości. Jeżeli takie wątpliwości zostaną zgłoszone przed sądem lub trybunałem 
ostatniej instancji, jest on zobowiązany zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości.

Odnośnie do wykorzystania środków z programu EQUAL:
Z dostępnych danych i informacji, w szczególności dotyczących włoskiego programu 
„Equal”, wynika, że środki przeznaczono na ułatwianie dostępu do pracy osobom mającym 
trudności z wejściem na rynek pracy, który powinien być dostępny dla wszystkich, bez 
dyskryminacji ze względu na wiek czy stan.


